
في!قأ%لرو

وَالدِّرَاسَاتالبُحُوثُِةَدقو

ةخيإ!ُقلاِتاشاَرِّدلاسِل!سلىُ

ح!ومة!

إ!أءأئخ!كله

جؤ

لييئأصأئخن!أئلت!

اَهماَلغاَؤاَهِع!َومَاَإحِلهَايقصُثِحإَحَم

لِجّاتِهَا!اشمكاَوَأهَصّ!همَائِالَا

،أ

11مبم

رؤخ!َّدلا

نثاَّرماَّمملادجًواصَا2ىلَّمَحم

لحَغدَادِةًعِماَجللاْغظَصامراالامَابِتهيَّةِكِرلإمْلاَقيالمشُاَاالتارِلتياضُققَاذ

غشَرَةلأزجَاتَءاكِقِللعِماَجلاَربقاًصاكَرترللفزآز!الحِزَقئلمريهزائديئ
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القراءاتخل"راتفيإضاءات

وإشكالياتهامائلهاوأهموأعلامهاوجمعهامراحلهافيعباحث

السامرائيجوادصالحمحمد.د:تأليف

م2017-ـه1439:الأولىالطبعة

بمالكريمللقرآنالدوليةدبيلجاثزةمحفوظةالحقوقجميع

الإماراتبدولةل!علامالوطنيالمجلسمنطباعةإذنبموجبطغ

(26/2015/04)تارلخ(45483)رقم:

الجائزةرايعنبالضرورةيعبزولاصاحبهرأيعنيعئرالكتابهذافيوردما

غضقكفلأ*،يرب!*،*يلاَ

وَالدِّرَاسَاتِثوُجلاُةَدخو

المتحدةالعربيةالإمارات-دبي24024:.بص

+26106664971هاقف:

+97؟26100884:صكاف

.gov:الإنزنت!لهالمرخ ae"سس.،ل!ل!ا.

3!*كت

http://www.al-maktabeh.com



الم!علال!لياءفئتئالئماأبئنَو

وَالدِّرَاسَاتِثوُجلاُةَدخو

إضإءَأئخئما

ةخيإ!ُقلاالذِرَاسَاتُِىل!لِس

ء

،أئقلقغأأئلىفً!

ؤَغلَامِهَااَهِعخَو!إ!لهَايِفُثِحإ!

لِيّاتِهَاسفكاَ!ئِلهَامَسَالّكَهَؤ

رُوض!َىّللا

لسًامرَائيّداجًوامحَئَلىصَالي

داَدببِةَعِماَجللأعلصااساَمالالم!ثًارِكتمهلإشلاَيئايتلَرافاا!شتَاذ

لأزجَعَنَؤوَالجَامِحللغِر1َتاتبقاًطللقُتمازإقَىِيرلمريهزالعِرينمُديزا

ؤَنئب!!ألقيف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ممِحأك!علدأمّحزإِ
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تعالى:اللّهقال

لَجَفِظُونَ(لَهفُىلذِّكأَوَإِنَّاَاافَزَتمخنُاَّنإ!

91ا!يةالمجرأسورة

:ئَيعاللّهرسوللهال

،أحرفسبعةعليأنزلالقرآنهذانِإ)

منه(تيسرهافاقرؤوا

(MA)برقمومسلم(4992)برقمالبخاريرواه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حيةفتتالاا

اللهرحمةمحمد،ونبيناسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربهّلدالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،أجمعينوصحبهاَلهوعلى،للعالمين

وبعد،

المستقيم،والصراط،المبينوالنور،المتيناللّهحبلهووجلّعزّاللّهكتابفإن

عنهأعرضومن،الدارينفيفازبهتمسكمن،الدينيومإلىالباقيةوالحجة

الجنينتهلمالذيهو،عجائبهتنقضيولاالعل!ء،منهيشبعلا،المنزلينشرتبوأ

،12-1:الجن9اَلزُسثدِ!وإِلَىَىِدهت"*امَبَجَماًنازُقصَغنَا!اتاقالوا:حتىسمعتهإذ

وأاًمّلعتأونظرًاأوةسِاردأوحفظًاأوتدبرًاأوكانتلاوةً،عبادةبهالاشتغال

مهـولَه،لَجَفِظواًنإَوَركِذلَااقَرَتلِمنَّانَخنُ!و:فقالبحفظهسبحانهاللهتكفلوقدتعليمًا،

الدين،يومإلى!ومحمّدسيدنالنبيّهالخالدةالمعجزةوجعله،19الحجر:أ

وَلَؤكاَتَء!ثِمِبيَأْتوُنَاَلاَتقُزءَانِهَذَاِلثِمِبيَأتوُأنَأعَلئوَاَلجِنُاَقِيلنسُِتَعَمصجتآِنِيَللُق!

.88J:الإصاءأ(اريِهَظٍضغَبِلمتُهُضعَب

عنايتهم،إليهاوهّجوو،هِمَمَهمإليه-وخلفاًسلفاً-الأمةعلماءصرفوقد

ويستخرجون،أسرارهفيويغوصون،علومهمنويتزودون،معينهمنينهلون

علىليقفوا،والحياةوالإنسانالكونإلىبإشاراتهويستضيئون،بحرهمناللاَلئ

سَزُيهِؤ!:القائلاللّهعندمنالحقأنهاليومللعالمليستبين،المختلفةإعجازهأوجه

عَكَكُلِرُةَنَأبِرَبِثَيَكِفأوَلَتمألحَنأَئهُمتُهَليَتَبَينحَتَئأَنفُسِهِمَىِفَواَلأَفَانِ!ءَاينا

صص
.[or:فصلت]شهِصد!وفماءٍ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتارمجزلبإضاءات8

،ةينَارقلاالثقافةنشرفيالكريمللقرآنالدوليةدبيجائزةرسالةمنطلقومن

الإسلاميةالمكتبةإلىوتقدمالعزيز،اللهكتابخدمةفيتسهمأنيشرفهاوتعميمها،

المكتبةفيمهمةلبنةيكونأنترجوالذيالكتابهذاالقرآنيةالدراساتسلسلةفي

الجائزةإنجازاتمنوغيرهالعملهذايجعلأنوجلّعزّالمولىراجين.القرآنية

،مكتوملَاراشدبنمحمدالشيخالسموصاحبأعمالصحيفةفيجاريةصدقة

راعي،دبيحاكمالوزراء،مجلسرئيس،ةدحّتملاالعربيّةالإماراتدولةرئيسنائب

حقلفيالقرائحبهتجودماتنشرخيرمنارلتكونالجائزةهذهأنشأالذيالجائزة

هل!أوالقراَنعناللّهفجزاهشتى،بسبلالكريمالقرآنوتخدم،القراَنيةالدراسات

الجزاء.خير

الجائزةفيوالدراساتالبحوثوحدةفإن،لأهلهالفضلإسنادمنطلقومن

إبراهيمالمستشارسعادةللجائزةالمنظمةاللجنةرئيسإلىوالتقديربالشكرتتقدّم

الذيوالإنسانيةالثقافيةللشؤوندبيحاكمالسموصاحبمستشار،ملحهبومحمد

اللهكتابخدمةفيالجائزةرسالةإطارفيالقيّمةالعلميةالكتبنشريشجّعفتئما

!يلا.العظيمرسولهوسنةالكريم

منولكل،الكتابهذالمؤلفوالمثوبةالأجريجزلأناللّهنسألالختاموفي

القشيب.الثوبهذافي!اخراجهوتدقيقهوتصحيحهخدمتهفيأسهم

برهّلدوالحمدأجمعينوصحبهاَلهوعلىمحمّدسيّدناعلىوسلّماللّهوعملى

العالمين.

ءاَعَلُعلالزَحِئكلِسُلْطَانُعَثدالأشُتَاذالذكئؤ؟مُحَفَدُا

والدراساتالبحرثوحدةرئيس

http://www.al-maktabeh.comالكريمللقرآنالدوفيدبيصائزة



باتَحلاتتمريظ

ِضض!ِفَّجإيح!إِللّاأ!

الظبتقريظ

بتوجيهاتهوأدبهم،كتابهحفظعبادهمناصطفاهملمنيسرالذيدتهالحمد

،"همَّلعوالقرآنمَّلعتمن))خيركم"حيرِر:لقولهالأمةهذهخياروجعلهماَدابه،؟

نأوأشهد،حسابهليومأدّخرهاشهادةله،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد

نقلواالذينوأصحابهآلهوعلىعليهالثهصلى،وخليلهوصفيه،ورسولهعبدهمحمدًا

كماطريًااًضغإليناوصلحتى،والنفيسالغاليلأجلهوبذلوا،الكريمالقراَنلنا

الجزاء.خيرعنااللهفجزاهم.نزل

بعد،أما

ويشرحونيبحثونوهمالأمّةلهذهالأولالعصرمنذالمسلمينعلماءفإنّ

بينبهنفخرأنلنايحقّميراثًالناتركواوقد،الإسلاميةالعلومشتىفيويكتبون

ليفوتبعيدًاقفُألاامتدَّالغايةبلغواقدمهّنأمنهمجيلٌَّنظكلماآنهإلا،الأمم

الدارسين.طاقة

جوادصالحمحمدالدكتورالمقرئالشيخفضيلةأخيناجهدجاءوقد

العلمدربفيمضيئةإضافة(القراءاتتارلِخفي)إضاءاتكتابهفياللّهحفظه

الكتابهذاعنيستغنيأنالقراءاتعلميدرسلمنيمكنولابها،يستهانلا

علممنهنّكمتلولاالرفيعالمستوىهذاإلىيصلأنلهكانماالمؤلِّفأنّكما،القيّم

بّرقفقد،الجليلالعلمهذاأعماقفيوغوصه،فيهوبحثههلّمأتوطول،القراءات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإضحاءات10

للباحثيتيسرمما،القراءاتعلممصطلحاتمنكثيرمعرفةللباحثبجهده

!ادراكها.فهمها

القرآنعلومفيمتخصصولكلِّبل،العلملطالبغنىلافإنّههذاوعلى

العلم،هذاحلاوةليتذوقمتآنية،قراءةقراءتهوعن،الكتابهذااقتناءعن

.أسرارهويدرك

القراءا!ومعاهد،الكريمالقرآنكلياتطلبةيحتاجهنافعكتابفهو

المكتبةفيمكانهليحتلَّمباركًا،جهدًاالمؤلِّففيهبذلفقد،العربيةالجامعاتفي

الإسلامبعلمهونفعالجزاء،خيرصالحمحمدالدكتورالشيخاللّهفجزى،الإسلامية

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر،والمسلمين

المكرمةمكة

1عامالقعدةذيمنالثانيفي Iraهـ

م2014/8/28الموافق

اللهرحمةإلىالمفتقركتبه

المحبملىجاممياسبن.د.أ

القرىأمّبجامعةالقراءاتقسمياالأستاذ

الحرامالمسجدفيالعشرالقراءاتومدرّس

http://www.al-maktabeh.com
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مةمقلى

11

منخيرعلىوالسلاموالمهملاة،البيانهمّلعالإنسانخلق،ناّنملاهّلدالحمد

،الإيمانمشاكلحملةوأصحابه،والفرقانىهُّنلاأوليآلهوعلى،القرآنعليهأُنزل

.الديّانلقاءيومإلىنهجهمعلسارومن

هذاأهلمنالعلماءباهتمامتحظىي!لاالعلوممنالقراءاتعلمفإنّوبعد:

الصحيحةالكيفيةنيّبُيالذيالعلمفهو،تعالىاللّهبكتابوثيقةعلاقةمنلهلماالفن

.وِو!"اللّهرسولإلىالمسندةالمتواترةالصحيحةالرواياتحسبالكريمالقرآنلقراءة

واستقرتثبتتاهّنأهـ(833)تالجزريابنالقراءاتمحققيسيدذكروقد

بحفظتكفّلقدتعالىاللّهلأنّالنظير؟منقطعتواتروهو،(1)طريقألفمنبأكثر

ذلكومن،!9الحجر:9ههـوَنوظِفَجَل"هَلاَن!َلَأكِذلَااقًرَتلِمنَّانَخنُ!:فقالالكريمكتابه

ورسمه.وقراءاتهوتجويدهألفاظهحفظ

حروفهإتقانعلىومصرعصركلفيثقاتٍٍةَّمئأقيامُالربانيةمَكِحلاومن

العصورمرّعلوحفظهضبطهبذلكليتحقق؟قراءاتهوجوهوتصحيح،ورواياته

الدهور)2(.وكرّ

.1/481العشرالقراءاتفيالنشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

دراسة،والمقرئينالقارئينعمدة،(تونسفيالقراءاتأعلام)منالشقانعيأحمدينظر:(2)

.252صبسرور،الرزاقعبد.د:وتح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإ!اءات12

وقرائهاوتاريخهابالقراءاتالتعريففيالكتابهذايكونأنأحببتوقد

تزيغقداّممالعلمبهذاالمتعلقةالإشكالاتبعضوحلّ،السبعةبالأحرفوعلاقتها

تنّمضتخلاصةجمعوتوخيت،الأقلامفيهتتيهأو،الأقدامفيهتزلّأو،الأفهامفيه

بعضعنففملًاأعلامها،وتراجموتدوينهاوتاريخهاالقرآنيةالقراءاتمسائلأهمّ

والتلقّي.بالمشافهةاّلإتؤخذلاوهي،وفرشهمالعمثرةالقرّاءأصول

أطرافلضبطدائمةومراجعةودِربةممارسةإلىبحاجةللقراءاتذخَالاوإن

اللهورحم،العلمطالبفيتحققهامنبدّلاشروطًاالتحصيليقتضيكما،العلمهذا

:قالإذهـ(402)تالشافعيإدريسبنمحمدالإمام

ببيانِتفصيلهاعنسأُنبيكَبستةٍاّلإالعلمَتنالَلنْأخي

(1)زمانوطولُأستاذٍوصحبةٌُةغْلُبوعواجتهادٌوحرذكاءٌ

الشرعيةلاسيماوالإنسانيةالعلميةالتخصصاتجميعفيهُّلكخيرٌعمومًاوالعلم

البجيرميذكرهاالتياللطيفةأحسنوما،الخيرينوتحصيلالدارينصلاحبهاالتي

،ِةَفاَطَّللانِمُماَّللاو،ِّوُلُعلامِنَالعَيْنُ:ومِيمٌولَامٌٌنْيَع:أَحْرُفٍثَلَاثَةُُمْلِعلا":قالفقد

ُميِملاولَطِيفَّاَ،تُصَيِّىُماَّللاو،عِلِّيِّينَىَلإصَاحِبَهَاُّرُجَتُنْيَعلاف،الملْكنِمُميِملاو

،َةَفاَطَّللاِماَّللاوَبِبَرَكَةِالعِزَّ،العَيْنِِةَكَرَبِبالعَالِمَُهّنلايِطْعُيو،ِداَبِعلاعَلَىاًكِلَمُهُرِّيَصُت

فَاخْتَارَ،وَالمالوَالملْكالعِلَنْيَبُناَمْيَلُسَرِّيُخو،والمهابَةَةّبَحملاِميِملاوبِبَرَكَةِ

العِلْمِ")2(.مَعَوالملْكَالمالَُهّللافأَعْطَاهُالعِلْمَ

مبحثًاعشروأربعةتمهيدإلى:المقدّمةبعدتقسيمهالموضوعطبيعةواقتضت

.122ص،المصطاويالرحمنعبد:بهاعتنى،ديوانه،الشافيمحمدالإمام(1)

الخطيبعلىالبجيرميحاشية=الخطيبشرحعلىالحبيبتحفة،يمريَجُبلاسليمان(2)

48/1.http://www.al-maktabeh.com



13مةمقلى

المباحثوتفممنت،والقراءاتالقراَنبينالعلاقةعنالتمهيدفكان،الخاتمةثمّومن

الجملة:فيوهيوإشكالاتها،مسائلهاوأهمّالقرآنيةالقراءاتتاريخعشر:الأربعة

المصحفرسموتاريخوأنواعها،،القراءاتتاريخومراحل،السبعةالأحرف

والمؤلفات،وفرشهموبعفأصولهمورواتهم،العشرةالقرّاءوتواريخ،الشريف

القراءاتضدالموجّهةبعفالشبهعلىوردودوحديثها،قديمهاالقراءاتعلمفي

،القراءاتمصطلحاتوبيان،القراءاتأسراربعفمنوذكر،التاريخعبر

أعمدةتواريخعنوافيةوتراجم،لإقرائيةاالمستوياتودلالة،لإقرائيةاوالإجازات

الكتابموشحًا،والتوصياتالنتائجبأهمّخاتمةثمّ،الأعلامالأئمّةمنالقراءات

هذامنهجفيأمورجملةعلىهناوأنبّهمنها،وأفدتإليهارجعتالتيالمصادربأهمّ

يأتي:كماوهي،الكتاب

لهذاكمدخلوتواريخهاالقراءاتمسائلأهمّحوتخلاصةًفيهجمعت(\

()إضاءاتهيوإنّ!،العلمهذابمسائلالإحاطةالكتابمقصودوليس،الجليلالعلم

جليلة.مباحثمنبهايتعلّقوماأعلامها،وتراجمتاريخها،في

جميعمتناولفيالكتابليكون؟الإشارةبلطيفالعبارةسهولةتيّخوت(2

وهو،القارئينوعموموالعليالأوليةاوالدراساتالعلموطلابللمختصينالأفهام

بالغرضتفيأخرىفوائدمع،العلملهذاومدخلًاعامةتاريخيةإقرائيةفكرةيعطي

.هّللاشاءإنالمقصودوتحقق

العلم،هذاتاريخعظمةإلىالإشارةبابمنببعفدقائقهالكتابتزّرط(3

والتراجموالتاريخالعربيةعلوملاسيّماالأخرىالعلومبينوموقعهأثرهوضخامة

امّيسولا،الحيثياتبهذهجهلهفيالقراءاتلصاحبعذرولاشديد،بينهافالتلاحم

.القراَنلغة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ومسائله،وتواريخهالعلمهذامصادرإلىبالرجوعالأصالةبينمازجت(4

القراءاتبتاريخمنهاالمتعلّقةوخصوصًا،الحديثةالمؤلفاتمنلإفادةباالمعاعرةوبين

بها.والتعريف

قائمةفيوالمؤلَّفالمؤلِّفتفاصيلذكرفيالمؤرخينمنهجاتّباعاَثرت(5

طبعتفاصيلثمّ،ونسبهاسمهثمّالمؤلِّفبهاشتهرمااًمِّدقمالكتاباَخرالمصادر

إلىالحاجةدونعنوانمنأكثرلهكانإناسمهتحتمؤلفاتهلأجمعوذلك؟الكتاب

.الأخرىالمناهجعنالمنهجهذايميّزماوهذا،المؤلِّفاسمتكرار

فيالتاريخيالتسلسللمعرفةوذلكلاقتضاء،اعندالوفياتتواريخأكرّرقد(6

المخصمررالأخيرالمبحثلاسيّ!الواردةالأعلامبضبطالعنايةمع،البحثموضوع

ووفياتهم.وألقابهمأسمائهممنللتأكدالمصادرإلىرجعتوقد،القراءاتأعلاملأهمّ

الكتبفيتناثراّمموتواريخهاالقراءاتمسائلبعضإضافةفياجتهدت(7

والمستويات،لإجازاتوا،القراءاتوأسرار،المصطلحاتمثل،إليهالحاجةوكثرت

وتحريرها.الواحدالمجلسفيتلاوةًالقراءاتجمعوتايلخ،الإقرائية

تثقللئلّاالأصلفيمبالضرةذكرهابعدةيَالاورقمالسورةاسمذكرت(8

الهوامش.

بعدهوقعإذاالسابقالمصدر:قلتنفسهاالصفحةفيالمصدرتكررإذا(9

.اتحدتإذاوأهملهما،والصفحةالجزءإلىلإشارةامعمباشرة

أي(??)_JJ،تاريخبدونأي()دترمزالمعادرقائمةفياستخدمت(01

.المطبوعالكتابفيتوفرهاعدمعندنشرداردونأي)دد(ورمز،طبعةبدون

الإمامقالهماأجملوماco-L--وتعالىهّللوالكمالبشريجهدفهذاوبعد..

http://www.al-maktabeh.comالشاطبي:
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هَلْهَلاكانَْنِا!ئَنْسُحْلاَوبِالِاغْضاَءِنَسِيجَهُوَسَامِحًْارْيَخبِهَِّنُظَو

الَحْمَأَفاًبْوَصرَامَاجْتهادٌىَرْخُالاَوإِصَابَةٌالْحُسْنَيَيْنِىَدْحِإلوَسَلِّمْ

(1)الَوْقِمجَادَمَنُْهْحِلْصُيْلوالحلْمِمِنٍَةَلْضَفِبفَادَّرِكْهٌُقْرَخكانَْنِا!

تميزتلماالكريمللقرآنالدوليةدبيجائزةإلىالكتابهذاتقديماخترتوقد

مظلتها،تحتالعاملينجميعفيفبورك،الكريمالقرآنعلومنشرفيالدقةمنالجائزةبه

الفضلاء.الخبراءرأيحسبالجزلةالعلميةبالتعديلاتقمتوقد

منينّصخيوأنْ،العلمطلبةالكتاببهذاينفعأنْأسألوحدهالكريمَواللّهَ

دعوانارخَاو،الوكيلونعمحسبيوهوباللّهاّلإتوفيقيوما،صالحةبدعوةمنهيُفيد

هلَاووالمرسلينالأنبياءخاتمعلىوسلامهربيوصلاة،العالمينِّبرهّلدالحمدأن

أجمعين.وصحبه

لأيلأعلأ

.7عر،(السبعالقراءاتفيالتهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والقراءاتالقرآنمفهوم

القرآنية،بالقراءاتوعلاقتهالكريمالقرآنتعريفعنالتمهيدهذافيأتحدث

وماواستمدادهالقراءاتعلمموضوعوعن؟متغايرانهماأمواحدشيءهماوهل

:يتَالاضوءفيبذلكيتصل

الكريم:القرآن

وقارئين،وقُرّاءقَرَأَةٍمنقارئٌفهو،تلاه:وقرألاقراءةًقرأمصدر:لغةالقرآن

.(1)التنزيلوالقرآن

التعاريفومنمقعمودها،دحّتيوعباراتهاتختلفكثيرةتعاريفله:واصطلاحًا

المكتوب،وِو!محمّدسيدناعلىالمنزلالمعجز،اللّه"كلام:وهو،الزرقانيقالهماالجامعة

.(2)"بتلاوتهالمتعبّدبالتواتر،المنقول،المصاحففي

:(3)سواهمابهيخرجمقصودقيدالتريفهذافيجملةوكل

)قرأ(.مادة،القاففصل،المحيطالقاموس،الفيروزاَباديمحمد(1)

.1/51العرفانمناهل(2)

نأالمنطقعلمفيالحدّأوالتعريففيويشترط،التعريفبمحترزاتالعلماءعندوتسمّى(3)

مانغا.جامعًايكون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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القدسي،الحديثبهويخرج،ومعناهبلفظه:أي،المعجز(الثه)كلام:فقوله-

معجز.غيروهومعنىًأولفظًااللّهكلامفهو

علالمنزلةالكتبمنغيرهبهيخرجمج!رَر(محمّدسيدناعلى)المنزل:وقوله-

.السلامعليهمالأنبياء

اللّهَيِضرعثمانسيدنانسخهاالتيبهاالمراد(المصاحففي)المكتوب:وقوله-

تاريخفيذلكبيانوسيأتي،بحرقهأمرقدسواهاوما،بالإجماعالمعتمدةهيإذ؟عنه

الكريم.القرآنجمع

رسمخالفماوكل،الشاذةالقراءاتبهيخرجبالتواتر()المنقول:وقوله-

أركانبقيةيجمعالذيالركنهووالتواترالاَحاد،بطريقرويوما،المصاحف

سيأتي.كماالصحيحةالقراءة

يُتعبّدلافكلاهما،والنبويالقدسيالحديثبهيخرج(بتلاوته)المتعبّد:وقوله-

.(1)بتلاوته

:تاءلقراا

السابق.اللغويالأصلإلىوترجع،قراءةجمع:لغةً

شامةأبوالرحمنعبدall;ماوأخصرهاأجمعهامن،ةّدعتعاريفلها:واصطلاحًا

.(2)(1لناقلهمعزوًّاواختلافهاالقرآنكلماتأداءبكيفية"علموهو:هـ(665)ت

.12ص،القرآنعلومفيمباحث،القطانمناعينظر:(1)

)ينظر:الجزريابنمحمدتعريفاًدجمنهوقريب(.VVYعر،الأمانيحرزمنالمعانيإبراز(2)

علومفيصفحات،السنديطاهرأبووينظر:،(3ص،الطالبينومرشدالمقرئينمنجد

http://www.al-maktabeh.com.9ع،القراءات
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الناقليناتّفاقمنهيُعلم"علم:فقالبتفصيلالبنّاءالدمياطيهفّرعو

والفصلوالتسكينوالتحريكوالإثباتالحذففيواختلافهمتعالىاللّهلكتاب

،(1)"السماعحيثمنوغيرهوالإبدالالنطقهيئةمنذلكوغير،والوصل

ويكون،(2)شيوخهمعنالقراءاتروواالذينالأئمّة:الناقلينأوبالنّقَلَةوالمقصود

ومصطلحاتهومؤلفاتهرجالهلهعلمفالقراءات"يخي!،بالنبيأسانيدهمباتصالذلك

فيها.المختلفأوعليهاالمتفقوأصولهقواعدهلهكما،بهالخاصة

ومصدرها:القراءاتموضوع

بهاالنطقأحوالحيثمنالكريمالقراَنكلماتهوالعلمهذاموضوعإنّ

الأداءأهلعنديسمّىالنطقبكيفيةوالعلم،الدمياطيكلامفيتقدّمكماأدائهاوكيفية

ومدار،العَراءاتتطبيقفيإهمالهينبغيولا،القراءاتعلممنجزءوهوبالتجويد،

:اهّمهأأمورجملةعلىالتجويدعلم

منهاالمحقَّقومعرفة،الصحيحةمواضعهامنالحروفمخارجتحقيق.\

هووهذا،غيرهعنوتميّزهالحرفذاتبذلكليتحققعليهااللسانوتمرينوالمقدَّر،

.الحرفحق

بذلكليحصلعنها؟ينشأوماوالعارضةاللازمةالحروفصفاتإبراز.2

.الحرفمستحقّهووهذا،وجمالهوكالهالحرفشخصية

ليكسبوصفاتها)3(؟بمخارجهاالحروفهذهنطقعلىوالتمرّسالتمزن03

والسليقة.والملكةالدربةلهوتحمملوالصفاء،والنقاوةالفصاحةبذلك

.هص،عشرةالأربعالقراءات!االبشرفضلاءإتحاف(1)

.21هص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم:ينظر(2)

.مفيدةمختصرةرسالةوهي،7ص،التنزيلتجويدفيالتسهيل،رؤوفأحمدينظر:(3)
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التركيب،بسببأحكاممنوالكلماتالحروفعلىيترتبماتطبيق.4

ذلك.وغيروالمدلإقلابواوالإخفاءكالإدغام

تظهروبه،واللغةوالنحوبالمعنىوثيقةصلةمنلهالما،الوقوفمعرفة.ه

حاذقًاعارفايكونوبذلك،العالِمالقارئمستوىإلىوارتقاؤهوتقدّمهالقارئبراعة

وساءتحروفهسلمتقارئمنفكم،المبانيعلوقوفهبحسنللمعانيمتذوقًا

الفهم!وحسنالعلمتمامذلكبسببففاته،وقوفه

وجلاليتناسببماالأداء)1(وتحسينالنغمومهارةالصوتبحسنالعناية06

.(2)ومحاكاتهمنيدِّوجملاللقرّاءالسماعبكثرةذلكويحصل،الكريمالقرآن

ةلصّتملاالقراءاتعلماءعنالمتواترةالصحيحةالنقولمنالعلمهذاويستمدُّ

تلقاهاالتيالسبعةالأحرفمنالمحفوظجملةوهي،(3)!يلااللّهبرسولأسانيدهم

الوحيويُعدّ،وتعالىتباركوالجلالالعزةِّبرعنالسلامعليهجبريلعنع!موِوالنبي

كلِّها)4(.المتواترةالقراءاتفيإليهيُرجعالذيالوحيدالمصدرهو

تعالى:اللّهقال،(ْ)الأخيرةالعرضةفيواستقرّتمّماعلى!النبياهاّقلتولقد

(1)

(2)

(3)

(4)

نأويجبذلك،ونحوالمقامبعلموُيعرف،المتنوعةومدارسهوقواعدهأصولهلهعلموهو

المسلميقرأأنوالأصل،عليهيغلبولاالأداءتحسينيخدمبحيثالتلاوةلأحكاميخضع

وخادمًا.تبعًايأتيوالمقام،أُمركماوخشوعبتدبرالقراَنَ

التجويد،أحكامضبطوهي:-التتبّعحسب-فوائدثلاثومحاكاتهمالقرّاءتقليدفي

الأداء.وحسنالتلاوةنغمةواكتساب،القرآنكلماتفياللحنمنوالسلامة

.15ص،القراءاتعلمفيتامّدقم،(لاشتراك)باالقضاةأحمد:ينظر

.79ع،وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات،الفضليالهاديعبد:ينظر

صحيح)ينظر:السلامعليهجبرللسيدناعلىمرتينوفاتهسنةري!ميالنبيماعرضهبهاالمراد

http://www.al-maktabeh.comرقم-حديث"خياله،النبيعلىالقرآنيعرضجبريلكانباب،القرآنفضائلكتاب،البخاري
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.[4-3:النجم9!هويوُحَىإِلًاوَخىٌهُوَنِمليَئًوقاعَنِينَطِقُوَمَاميو

:والقراءاتالقراَنبينالفرق

وينصبُّوحديثا،قديمًاالخلاففيهحصلالذيالموضوعهذاالعلماءبحث

؟متغايرتانحقيقتانهماأوواحدشيءهماهل،والقراءاتالقرآنعلالخلافمدار

:قولانذلكوفي

فيالمدقّقوإنّقرآني،وحيٌكلاهماإذواحد،شيءأنّهماإلىفريقذهب-1

قسمين:علىيجدهاالكريمالقرآنكلمات

أكثرها.وهيواحدبوجهاّلإتنزللمكلمات.أ

السبعة.الأحرفمنمحفوظهواّمماهّلقأوهيوجهمنبأكثرنزلتكلمات.ب

.(1)محيسنسالممحمديراهماوهذا،واحدةحقيقةأنّهمايعنيوهذا

أنّفكما،الوحيوهوواحدالمممدرلأنّواحد،شيءأنّهمايرىالقولفهذا

.اًلصأالقراءاتفياجتهادلاإذ،كذلكفالقراءات،وحيالقراَن

سيدناعلىالمنزلالوحيهوالقرآنإذ،متغايرانأنّهماإلىاَخرفريقوذهب-2

حيثمنوكيفيتهاالوحيألفاظاختلافهيوالقراءاتلإعجاز،واللبيان!يوِومحمد

مواضعيشملالكريمالقرآنإنّإذ،والدمياطيالزركشيإليهجنحماوهذا،النطق

القراَنيةالكلماتأداءكيفيةفتشملالقراءاتاّمأ،المتواترةوالاختلافالاتفاق

العرضةفهي،تعالىاللهلكتابوالاستقرارالثبوتبلوغذلكيمثلإذ،(9/43،(4998)-

علالمصاحفوكتبوابعدها،شيءٌيُنسخلماّممالصحابةمنجمعشهدهاالتيالمعتمدة

حديثشرح،تيميةابنوأحمد،1/32النشر،الجزريابنمحمدينظر:وللتوسعأساسها،

.211ص،المشهدافبمحمد:تح،أحرفسبعةعلىالقراَنأنزل

.18-1/17العربيةعلومفيوأثرهاالقراءات:ينظر(1)
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الثالثالمبحثفيوالفرشالأصولبيانوسيأتيوفرشا)1(،أصولًامنهافيهالمختلف

تعالى.الثهشاءإن

فهيالقراءاتوأما،بهالنمالموحىهوالقرآنفيعدُّبينهما،يفرّقالقولفهذا

وإنا،القراءاتعنالوحينفيهذامعنىوليس،المختلفةالوجوهفيالأداءكيفيات

والأداء.التطبيقوكيفيةالنمالمعجزبينالتفريق

أعمّفالقرآنوخصوعداً،عموماًوالقراءاتالقرآنبينإنّ:يقالأنوالراجح

أنّبمعنى،منهأخصُّفهيالقرآنمنجزءالمتواترةوالقراءات،المتواترةالقراءاتمن

الشقانعيحققهماوهذا،(2)الكريمالقراَنمنبعضهيثابتةقراءةفكل،قراَنالكل

.(3)"حقيقةجميعهاعلىصادقالقراَنواسم،وأجزاؤهالقراَنأبعاضُ"فالكلُّ:فقال

الفصلوعملية،تعالىاللّهعندمنوحيٌوالقراءاتالقرآنأنّذلكومعنى

هيامّنإبينهماالمغايرة"إنّ:والقراءاتالقراَنعنالشقانصيقال،ممكنةغيربينهما

فالتداخل،(4)"الكليّالتلازممنبينهمالماالمعنىباعتبارلااصطلاحًا،الحقيقةباعتبار

الاخر،عنأحدهمافصليمكنولاكبير،بشكلوالقراءاتالقراَنبينموجود

إليه.ذهبفيماوجهةولكلٍّ

القراءاتعلمإلىيلجأنقبلالعلملطالبضرورًياالتمهيدهذاكانوقد

الجليلة.المباحثمنبهايتعلّقوماوتاريخها

فضلاءإتحاف،الدمياطيوأحمد،1/318القرانعلومفيالبرهانالزركهمثي،محمدينظر:(1)

وغيرهما.،هص،لبشرا

.هعه،القراءاتعلمفيتامّدقم،(لاشزاك)باالقضاةأحمد:ينظر(2)

.266ص،والمقرئينالقارئينعمدة(3)

http://www.al-maktabeh.com.62صه،بقلسااالمصدر(4)
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23

أكثربلغتوقد،السبعةالأحرفذكرفي!ووالنبيعنالأحاديثوردت

منالسبعةالأحرفعلىالمبحثهذافيالضوءونسلّطصحيحًا،حديثًاعشرينمن

بذلكيتصلومافيها،ءارَالاأرجحفيالعلماءوأقوالوبعفأحاديثهامعناهاحيث

يأتي:فيماوذلك،ةّمهممفهمامينمن

:الحرفمعنى

التهجّي،حروفوواحد،الجبلوأعلشيء،ِّلكمنُفَرَّطلا:اللغةفيالحرف

.(1)لعفولاباسمليسلمعنىجاءماالنحاةوعند،..الماء.ومسيل

يأتي:كما،ةّدعمعانٍبهويُرادالحرفويطلق

مهـوهههلرَحَكَعاَدئَهَيَغبُدُنَمِسافَاَنمرَهل!:لىتعاكقوله:لاتلحاامنُهْجولا:لأأو

ارتدّوا")2(.ةّدشنالتهموإنأقاموا،رخاءً"نالواإذا:أي،111:الحجأ

المحيطالقاموسترتيب،الزاويوطاهر،481ص،الصحاحمختار،الرازيمحمد:ينظر(1)

1/537.

محمد:وينظر،نزولأسبابَللايةوذكر،21/17القرآنلأحكامالجامع،القرطبيمحمد(2)

.1/25النشر،الجزريابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(1)اللغاتمنالوجْهُثانئا:

.(2)قراءتهأيمسعود،ابنكحرف:القراءةثالثا:

شيئين:علىتطلقاصطلاحًافالأحرفهذاوعلى

علىأحرفًا،القرآنيةالقراءاتتُسمّىهناومن،القراءةمنوأنحاءٌأوجهٌ.\

.القراءةفيوجهٌمنهاحرفٍَّلكأنّمعنى

الشيءبتسميةالعربعادةبهجرتماعلىالسعةطريقعلىذلكيكونأو.2

فالحرفبعضها،باسمالجملةكتسميةالتعلّقمنضربٌبهوله،قاربهأومنههوا!ب

ذلك.غيرإلىنقصرأوزيادةمنالنظمترّيغالقراءة:أي

:أي،السبعةالأحرفعلىالدلالةفيأقوى:والأول،محتملالوجهينوكلا

.(3)!موأنحاأوجهٌ

السبعةالأحرفأحاديث

الإمامطرقهاتتبّعوقد،(4)الحديثأهلعندالسبعةلأحرفاأحاديثتواترت

:بعفالرواياتوهذه،(مفرد)ْجزءفيوجمعهاالجزريابن

....صينيحرف،لاتينيحرف،هنديحرفعربب،حرف:يقالكما(1)

19ه!ر،القراَنتاريخ،شاهينالصبوروعبد،4/88العربلسانمنظور،ابنمحمدينظر:(2)

.(والثالثالثانيالقول)ذكر

وعلومهالترتيلفن،الطويلأحمدوينظر:،26-1/25النشر،،الجزريابنمحمدينظر:(3)

1/75.

فضائل)ينظر:تواترهاعلى(24ter)تالهرويماّلسبنالقاسمعبيدأبوالحافظنصّ(4)

.(203،صالقرآن

http://www.al-maktabeh.comصحابيًّا.عشريننحوعنرويتوقد،1/23العشرالقراءاتفيالنشر،الجزريابنمحمدينظر:(5)
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جِبْرِيلُ))أَقْرَأَنِي:وِوي!اللّهرسولقال:قالألهعنهمااللّهَيِضرعباسابنعن(\

.(1)"أَحْرُفٍسَبْعَةِإِلَىىَهَتْناىَّتَحوَيَزِيدُنِيأَسْتَزِيدُهُْلَزَأْمَلَف،ُهُتْعَجاَرَفٍفْرَحعَلَى

هَذَاَّنِإ)):رِري!اللهرسولقال:قالعنهالنّهَيِضرالخطاببنعمرروايةوفي(2

.(2)"ُهْنِمَرَّسَيتاَمفَاقْرَؤُوا،أَحْرُفٍسَبْعَةِعَلَىأُنزِلَالْقُرْاَنَ

،(3)رافغبنيأَضاةِعندكان!ييهالنبيأنّعنهاللّهَيِضركعببنأُبيّوعن(3

علىالقرآنَكَتَّمُأتُقرِئَأنيأمركاللهََّنإ:فقالالسلامعليهجبريلُفأتاه:قال

الثانيةَأتاهُثمّ،ذلكتُطيقُلايتَّمُأوإنَّومغفرتَه،معافاتَهَهّللاأسأل:فقال،حرفٍ

معافاتَهَهّنلاأسأل:فقال،نيَفرحعلىَناَرقلاكَتَّمأتُقرِئَأنيأمركَهّللاَّنإ:فقال

تُقرِئأنيأمركَهّللاإنَ:فقالالثالثةَجاءهثمّذلك،تُطيقُلايتَّمُأوإنَّ،ومغفرتَه

لايتَّمأ!انَّومغفرتَه،معافاتَهَهّللاأسأل:فقال،أحرفٍثلاثةِعلىالقرآنَكَتَّمأ

سبعةِعلىالقراَنَكَتَّمأتُقرِئَأنيأمرُكَهّللاَّنإ:فقالالرابعةَجاءهثمّ،ذلكتُطيقُ

.(4)أصابوافقدعليهقرؤواحرفٍفايما،أحرفٍ

رقمحديث،أحرفسبعةعلىالقراَنأترلباب،القرآنففائلكتاب،البخاريصحيح(1)

علىأنزلالقرآنأنبيانبابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،مسلموصحيح،(4991)

.(91A)رقمحديث،أحرفسبعة

4)رقمحديث،السابقانوالبابالكتاب،البخاريعصحيح(2) 99Y)،مسلم،وصحيح

.(188)رقمحديث،السابقانوالبابالكتاب

فيالنهايةالأثير،ابنالمبارك)ينظر:،بالمدينةموضعوهوكالغدير،المستنقعالماء:ةاضَألا(3)

.(1/53الحديثغريب

،أحرفسبعةعلىأنزلالقراَنأنبيانبابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيح(4)

َكُشَّمُأتَقْرَأَْنَأ)وهوآخر،بوجهتُروى(القراَنَأفَتَكنُقرِئَ)أنْوجملة،(182)رقمحديث

.صوابوكلاهما،(القُرْآنَ
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ِميِكَحبْنََماَشِهُتْعِمَس":قالعنهاللهَيِضرالخطاببنعمرحديثوفي(4

أقرَأنيهَا،!يوِواللّهُلوُسَروكَانَ،اَهُؤَرقأماغَيرِعَلَىِناَقْرُفلاسُورَةَيَقرَأُ،ماَزِحِنْبا

بهِفجِئْتُ،(1)ِهِئادِرِبلَبَّبْتُهُثُمَّانْصَرَفَ،ىَّتحأمْهَلْتُهُثُمَّعَليهِ،أَعْجَلَأَنْفكِدْتُ

ماغَيرِعَلَِناَقْرُفلاسُورةَيَقرَأُهَذاُتعِمَسيِّنِإ،اللّهَلوُسَريا:فقُلْتُمج!يوِو،اللّهَلوُسَر

ُهُتْعِمَسالتِيَةَءاَرِقلافقَرَأَ،ْأَرْقا،-اتركه:أي-ُهْلِسْرَأ:ص!"اللّهُلوُسَرفقَالَأقْرَآلنيها،

اَذَكَه:فقَالَ،ُتْأَرقَف،ْأَرقا:ليقالَثُمَّ،ْتَلِزْنُأاَذَكَه!و:اللّهُلوُسَرفقَالَيَقْرَأُ،

.(2)"ُهْنِمَرَّسيَتمااوُؤَرْقاف،ٍفُرحأسَبعَةِعَلَىَلِزنأَنَاْرُقلاهَذَاَّنإ،أنزِلَتْ

يصلي،رجلفدخلالمسجدفيكنت:قالعنهاللّهَيِضركعببنأُبيوعن(ه

قضينافلما،صاحبهقراءةسوىقراءةفقرأآخردخلثمّ،عليهأنكرتهاقراءةفقرأ

ودخل،عليهأنكرتهاقراءةقرأهذاإنّ:فقلت!ِي!اللّهرسولعلىجميعًادخلناالصلاة

ع!وَوالنبينَّسحففقرءا،ع!وَواللّهرسولفأمرهما،صاحبهقراءةسوىفقرأاَخر

نِّوهأنْ:إليهفرددتُ،حرفعلالقرآناقرأأنإليَّأُرسلأُبيّ"يا:ليفقالط..شأنهما.

إليَّفرُدَّ،أمتىعلىنِّوهأنْ:إليهفرددتُ،حرفينعلاقرأه:الثانيةإليَّفرُدَّ،أمتىعلى

اللهم:فقلتُتسألنيها،مسألةرددتهاةَّدربكلفلك،أحرفسبعةعلاقرأه:الثالثة

حتىكلهمالخلقإليَّيرغبليومٍالثالثةُتْرَّخأو،لأمتياغفراللهم،لأمتياغفر

.(3)"السلامعليهإبراهيم

الأثيى،ابنالمبارك)ينظر:.بهِهتْرَرَجوغَيرهُأَوًْابْوَثهقُنُعفيجَعَلَتَإِذَا،هُتْبَّبَلوالرجُللَبَبْتُ(1)

.(4/223والأثرالحديثغريبفيالنهاية

رقمحديث،أحرفسبعةعلىالقراَنأنزلباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح(2)

علىأنزلالقراَنأنّبيانبابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،مسلموصحيح،(9914;

A1)رقمحديث،أحرفسبعة A).

،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنأنّبيانبابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيح(3)

http://www.al-maktabeh.com.(582)رقمحديث
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.(1)"كَافٍشَافٍاَّلِإمِنها"لَيْسَ:زيادةداودلأبيروايةوفي(6

فيكفايةمنهاذكرناهوفيما،والسننحاحِّصلافيكثيرةأحاديثالبابوفي

المقصود.علالدلالة

السبعة:الأحرفمعنىفيالعلماءأقوال

أربعيننحوبلغتوقد،السبعةالأحرفمعنىفيوتضاربتالأقوالتباينت

اختلفواولذاأثر؟ولانصمعناهافييأتِولم،(2)والسيوطيالقرطبيحكاهكماقولًا

إلىيشيروهذاعنها،!يوِوالنّهرسولَعنهماللهَيِضرالصحابةُيسألولمتعيينها)3(،في

الأُمّة،علىالتوسعةإرادةمنهافهمواإذوتفسير،بيانإلىتحتجفلمعندهموضوحها

.(4)المتعددةبلهجاتهاالعربيةالقبائلجميععلىالحجّةوإقامة

:(5)الأقوالهذهومن

مستغربقولوهو،معناهيُعلملاالذيالمتشابهمنالسبعةالأحرفإنّ-1

دونوأداءًروايةًاهولّمحتيوعنهماللّهَيِضرالصحابةيتناقلهاأنّيُعقلكيفإذ،اًدج

المتشابه!قبيلمنإلهيٌوحيٌهيالتيالقراءاتتلقّييكونوهل!معناهايفهمواأن

.(4771)رقمحديث،أحرفسبعةعلىالقرآنأُنزلباب،الصلاةكتابداود،أبيسنن(1)

بعدها.وما9/26الباريفتححجر،ابنأحمدينظر:(2)

.1/212البرهان،الزركشيمحمد:ينظر(3)

.63عى،السبعةالأحرفحديث،القاريالعزيزعبدينظر:(4)

،8.عرر،القراءاتمعانيعنالإبانة،طالبأبيبنمكي:الأقوالهذهتفصيلفيينظر(5)

النشر،الجزريابنومحمدبعدها،وما1/31القراَنلأحكامالجامع،القرطبيومحمد

القاسمي،ومحمدبعدها،وما9/23الباريفتححجر،ابنوأحمدبعدها،وما1/26

العرفانمناهل،الزرقانيالعظيموعبد،الثانيالقولالدممنوهو،1/287التأويلمحاسن

.79-78ص،السبعةالأحرفحديث،القاريالعزيزوعبد،1/180
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ذلك،فيالعربعادةعلىالكثرةبهيُقصدبل،مرادةغيرالعددحقيقةإنّ-2

هذاإلىانتهىحتىواحدةواحدةالاستزادةأحاديثمنقدّمناهبماأيضًامردودوهذا

يوضحذلكتطيقلاةّمُألابأنّوتعليلهالكيفيةبهذهالنبويةالمراجعةهذهفإنّالعدد،

منه.أقلَّيذكرولميتعدّاهولمالعددهذاعندانتهىإذمقصود،العددأنّ

والحرامالحلال:وهي،والأحكامالمعانيمنأصنافسبعةبهاالمقصودإنّ-3

والخاعوالمنسوخالناسخ:وقيل،والأمثالوالمتشابهوالمحكموالنهيوالأمر

عنهماللّهَيِضرالصحابةبأنّالقولهذاويُرَدّوالمفسَّر،والمبيَّنوالمجمَلوالعام

قراءةفياختلفواوإن!ذلك،منشيءفييختلفوالمالقراءاتبعضرفياختلفواحين

الأداء.وكيفيةالحروف

وهذاتعيينها،فياختلفواثمّ،العربلغاتمنلغاتسبعبهاالمرادإنّ-4

القراءةفياختلفاعنهمااللّهَيِضرحكيمبنوهشامالخطاببنعمرلأنّ؟مَّلسُمغير

قريش.منوكلاهما

.واعتراضاتردودمنتسلملااليَالأقوالمنذلكوغير

:(1)السبعةالأحرفمعنىفيالراجحالقول

أنّوأوضحوا،قولهقاربوانّمموغيرهالجزريابنالإمامإليهتوصّلماوهو

وهي:،(2)سبعةعنتخرجلاوالاختلافالتغايربهايقعالتيالأوجه

الدينوعلم،6عرالقراَن،مشكلتأويل،(ـه276)تالدينوريقتيبةابناللّهعبدينظر:(1)

النشر،الجزريابنومحمد،442-1/422الإتراءوكمالالقراءجمال،السخاويعلي

.7-هعى،الشاطبيةشرحفيالوافي،القاضيالفتاحوعبد،1/29-28

صفحًاوضربتالمراد،توضيحمعفقطالمتواترةالقراءاتمنكانماعلىالأمثلةفياقتصرت(2)

http://www.al-maktabeh.comالكتب.بعضفيبهاالتمثيلوقعالتيالشاذةعن
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ىَلَعَو!:تعالىاللّهقولنحو،والجمعوالتثنيةالإفرادفيالأسماءاختلاف(1

!هو!ومَسَاكِينَوردحيث:البقرة9مهوزياِكشِمُماَعَطمذلمحةيُطِمِقُونَهاَلذِيس

!وْمُكِتَوْخِإ!وقرئ011:الحجراتأأخًوَتكِؤ(بَين!فَاضحلِحُواْ:تعالىوقوله،(1)بالجمع

.(2)بالجمع

تعالى:قولهنحو،وأمرٍومضارعٍماضٍمنالأفعالتصريفاختلاف(2

فعلآنهعل(3)!هْعّوَّطَي!ووورد،5811:البقرةأ(شَاكِألَحِيؤَهَئدأفَإنخَتراًخوَطَتنَمَووي!

أنهعلىواحدةبنون0111:يوسف9!ىلَث!نَم!فَنُبِّرَ:تعالىوقوله،مجزوممضارع

.مضارعفعلآنهعلبنونين)4(!وْيِجْنُنَف°وورد،ماضفعل

مهـواَلححِصِب!َأنَعقثُئَلُاَلَوو!:تعالىقولهنحوالإعرابوجوهاختلاف(3

بَتنبَعِذاَخَّبَر!فَقَالُوْا:تعالىوقوله،(ْ)بالجزم!تَسْأَلْ!وولاوورد،1911:البقرةأ

و!َدَعاَباَنُّبَرو!وقرئأمر،فعلو)بَاعِدْ(منادى(اَنَّبَر)اعتبارعلى،911:سبأ9(أَشفَارِنَا

.(6)ماضٍفعلو)باعَدَ(بالابتداءمرفوع(انُّبَر)اعتبارعلى

نِضةَرِفغَمإِكَ!ووَصسارِعُوَأ:تعالىقولهنحووالنقم،بالزيادةالاختلاف(4

بضّعامرابنعنذكوانوابنجعفروأبونافعوقرأعامر،ابنعنهشامروايةوهي(1)

الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد)ينظر:الإضافةعلى)طعامِ(وكسر،تنويندون)فديةُ(

.(501-99ص،المتواترةالعشرالقراءاتفي

.(174ص،السابقالمصدر)ينظر:منفردأيعقوبقراءةوهي(2)

.(001ع،السابقالمصدر)ينظر:وخلفويعقوبوالكسائيحمزةقراءةوهي(3)

.(482ع،السابقالمصدر)ينظر:ويعقوبوعاصمعامرابنعداماتراءةوهي(4)

.(92ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد)ينظر:ويعقوبنافعقراءةوهي(5)

عمرووأبوكثيرابنوقرأ،(364ص،السابقالمصدر)ينظر:منفردًايعقوبقراءةوهي(1)

.(364ص،السابق)المصدرالأمرعلى(ْدَغَب)عامرابنعنوهشام
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تعالى:وقولهالواو)1(،بحذف!سَارِعُواْ(وقرئ،1133:عمرانآل9!زَئجُتم

ه!اَمِب!وورد،!30:الشورى9أَيذِيكُؤ!هوكسًبَتاَمِبَفٍةَبيصنِّمآَصنحَُاَمَو!الو

الفاء)2(.بحذف

الإسراء:1و!ءِوِرجناع!الووَلا:تعالىقولهنحووالتأخير،التقديمفيالاختلاف(5

بعدالهمزةبتأخير(َءاَنَوو!وورد،الألفعلىالهمزةبتقديم!51وأفصلت:،!83

ووردالتاء،بعدبألف126المطففين:أ!وٌكت!ِم،ُهُمَتِخ!:تعالىوقوله،(3)الألف

التاء)4(.علىالألفبتقديم!وُهُمَتاَخ!الو

تعالى:قولهنحوحرف،مكانحرفجعلأي،بالإبدالالاختلاف(6

،(ْ)التلاوةمنبتاءين(اولْتَتو!وورد،130:أيونس!وتَفَلشَأَاَّمكُأُنَفسْاوُلتَتمالوهُنَالِكَ

بالظاء)6(،!هونيِنَظِب!وورد،412التكوير:أ(زهيِنَفِبفيَغئَاىَلَعَولا!وَمَا:تعالىوقوله

متّهم)7(.أيوبالظاء،بخيلأيبالضاد(و)ضنين

V)والتسهيلوالإدغاموالإظهاروالإمالةكالفتح،اللهجاتفيالاختلاف

(تاَوْطُخ!:مثل،الألسنتباينحسبالكلماتنطقالنوعهذافيويدخل،والتحقيق

بإسكان(ناَئْنَشو!،السينبإسكانو!اَنُلْسُر!هالباء،بكسر(!بِيوُتالطاء،بإسكان

.(921ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:)ينظرجعفروأبيعامروابننافعتراءةوهي(1)

.(398عى،السابقالمصدر)ينظر:جعفروأبيعامروابننافعقراءةوهي(2)

السابق،المصدر)ينظر:الموضعينفيجعفرأبيوقراءةعامرابنعنذكوانابنروايةوهي(3)

.(274،395ص

.(474ص،السابقالمصدر)ينظر:منفردًاالكسائيقراءةوهي(4)

.(192عى،السابقالمصدر)ينظر:وخلفوالكسائيحمزةقراءةوهي(5)

السابق،المصدر)ينظر:يعقوبعنروش!وروايةوالكسائيعمرووأبيكثنابنقراءةوهي(6)

!!473).

http://www.al-maktabeh.com.91/422القرآنلأحكامالجامع،القرطبيمحمد:ينظر(7)
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.(1)تعالىاللّهكتابمنموضعمنأكثرفيوردتمتواترةقراءاتوكلها،إلخ...،النون

أقربهوالقرآنيةللقراءاتواستقراءتفصيلاتمنيتضمّفبماالقولوهذا

معالمتوافقالمنسجمالقولوهو،(2)السبعةالأحرفلمعنىوأرجحهاالأقوال

عنقالإذ،وتفصيلبدقةالقاريالعزيزعبدالدكتورإليهتوصلماوهو،لأحاديثا

تقرأأنْيمكنك،القراءةوجوهمنةلَّزنُممتغايرةمتعدّدة"وجوه:السبعةالأحرف

يمكنٍّدحأقمىأنّبمعنىمرْاد،هناوالعدد،اًلَّزنُمقرآناقرأتقدفتكونمنهابأيٍّ

الواحدةالقرآنيةالكلمةفيوذلك،أوجهسبعةهوالمنزَلةالقرآنيةالوجوهتبلغهأنْ

فيالحدّهذاالأوجهتبلغأنيلزمولاوالتغاير،الاختلافأنواعمنواحدنوعضمن

.(3)"القرآنمنموضعِّلك

منجمعٌالقاريالعزيزعبدالدكتورووافق،المعنىهذاإلىحجرابنأشاروقد

الحمد)4(.قدوريوغانمعترالديننور:منهمالعلماء

(?)

(2)

(r)

(U

16:البقرة)خطْوات(:كأمثلةينظر A،كثيرابنعنوالبزينافعالطاءبإسكانترأ

القاضي،الفتاحعبد)ينظر:بالضموالباقون،وخلفوحمزةعاصمعنوشعبةعمرووأبو

عامروابنكثيروابنقالونالباءبكسرقرأ،27النور:)بِيوت(.(97ص،الزاهرةالبدور

.(32.ع،السابق)المصدربالضموالباقون،وخلفوالكسائيوحمزةعاصمعنوشعبة

()شنان.(156ص،السابق)المصدرعمروأبومضفردًاالسينأسكن،32:المائدة)رسْلنا(

بالفتحوالباقونجعفر،وأبوعاصمعنوشعبةعامرابنالنونبإسكانقرأ،2:المائدة

الألسن.فيهاتباينتاّممكثيرالكلماتهذهوغير،(521ص،السابق)المصدر

القرآنيةالقراءات،مكرمالعالوعبد،512-181ص،المصحفرسمالحمد،غانم:ينظر

.27ص،النحويةالدراساتفيوأئرها

ومحللاًمناقشًادقةبكلإليهتوصلماشرحفيأفاضثم،6هص،السبعةالأحرفحديث

ومرجحًا.

=،136ص،القرآنعلومعتر،الدينونور،9/23الباريفتححجر،ابنأحمد:ينظر
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:ةبّيطلافيالجزريابنقالوقد

انِّوهُمصبسبعةٍأنزلهُانَّبرأنّالاختلافِوأصلُ

ُهَجوألفطاختلافَوكونهُُهُجوأمنهاالمرادِفيوقيلَ

والإتقانِ)1(التحقيقِوزرُحموالقراَنِأئمّةبهاقامَ

السبعة:الأحرفعلىأمثلة

،واحدٌوجهاّلإفيهاليس،124النساء:أ4ُتَتَصخُمتَاَو!النساء:سورةفي+

.(2)الموضعهذافيالصادفتحعلالعشرةالقرّاءأجمعفقد

(ِكِلَن!ومنلألفابإثبات[4:الفاتحةأ(يَؤهـآذِيهتِِكِنَم!:الفاتحةسورةفي+

منالباقينقراءةمهـوِكِلَم!والألفوبحذف،وخلفويعقوبوالكسائيعاصمقراءة

.(3)العشرة

أوجه،ثلاثةوفيها،123لاسراء:19!وأُفٍَّاَمُفتَقُل!فَلَا:الإسراءسورةفي+

(1)

(2)

(3)

الصبورعبد:اًضيأالمعنىهذاإلىتوصلوممّن،12.عر،المصحفرسمالحمد،وغانم

علمفيتامّدقم،()بالاشتراكالقضاةأحمد)ينظر:الكرميوحازمالمجاليومحمدشاهين

.(22ع،القراءات

.32عسالعشر،القراءاتفيالنشرطيبةممن

كسر:قراءتانالأخرىالمواضعوفي،9هعى،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:

علىاتفاقهموسبب،(96ع،السابقالمصدر)ينظر:للباقينوفتحهاللكسائي،الصاد

الحمراني،مشرف)ينظر:تاجَّوزملابهنّالمقصودأنّالنساءبسورة(42)ةيَالاأولفيالفتح

.(01!ره،المتواترةالعشرالقراءاتمصحف

العشرالقراءات،راجحومحمد،7هصالعشر،القراءاتفيالغاية،مهرانابنأحمدينظر:

http://www.al-maktabeh.com.\ص،المتواترة
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عاصمعنوحفصنافعقراءةوهيبالكسر،ةنّونممشذدة:(!أُفٍّ-

جعفر.وأبي

.ويعقوبعامروابنكثيرابنقراءةوهي،مفتوحةمشذدة!أُلهث(:-

.(1)العشرةباقيقراءةوهي،تنوينبغيرمكسورةةدّدشم:(!أُلهث-

أربعة(!هَيتَففي،1Yr:يوسف9(لَثََتْيَهتَلاَقَو!:يوسفسورةفي+

وهي:،وجهأ

وأبينافعقراءةوهيالتاء،وفتحمديةساكنةوياءالهاءبكسر:(َتْيِه!-

عامر.ابنعنذكوانوابنجعفر

عامر.ابنعنهشامروايةوهيالتاء،وفتحساكنةوهمزةالهاءبكسر:(-!هِئْتَ

كثير.ابنءةقراوهيالتاء،وضملينةساكنةوياءالهاءبفتح:(-!هَيْتُ

.(2)الباقينقراءةوهيالتاء،وفتحلينةساكنةوياءالهاءبفتح:(!هَيْتَ-

ءوَ!ب!فٍِهَئِئاُوُدَعَنَاكنَم!(لجِترِيلَاوُدَعتُلْمَنكاَتَ!:البقرةسورةفي+

وهي:،متواترةأوجهخمسة(!جِبْرِيلَففي،198-97:البقرة9(َليِرْبِجَوءوَرُسُدٍ

عنوحفصعامروابنعمرووأبينافعقراءة،الجيمبكسر!جِبْرِيل!:-

.ويعقوبجعفروأبيعاصم

المكي.كثيرابنتراءة،الجيمبفتح-!جَبْرِيل(:

،المتواترةالعثرالقراءات،راجحومحمد،13هصالتيسير،تحبير،الجزريابنمحمد:ينظر(1)

.284ص

.42'عى،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(2)
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والكسائيحمزةتراءةالياء،قبلوهمزةوالراءالجيمبفتح:(ليئَرْبَج!-

وخلف.

عاصم.عنشعبةروايةمكسورةوهمزةوالراءالجيمبفتح:(لئَرْبَج!-

.(1)لحمزةوجهوهو،بينبينوقفًاالهمزةبتسهيل:(لئَرْبَج!-

الواحدةالكلمةفيالمتغايرةالمتعدّدةالوجوهاَّيلجلناتوضحالأمثلةفهذه

غيرفيهايكونلاقدالقراَنيةالكلمةأنّكيفرأيتَوقدالواحد،التغايرنوعضمن

فيالسبعةبلوغيلزملاوآنه،ذلكمنأكثرإلىالأوجهفيهاتتنوعوقد،واحدةقراءة

كلمة.ِّلك

وتبلغتتعدّدقدالأوجهفإنّونرشًاأصولامنهامقطعأوةيَالاقراءةعندأما

وقد،قليلةوأوجههاتطولقدإذقصرها،أوةيَالاطولعنبغفالنظر،العشرات

.للقراءاتممارسُّلكذلكيعرف،كثيرةوأوجههاتقصر

:والعشرةالسبعةبالقراءاتالسبعةالأحرفصلة

القراءاتهيالسبعةلأحرفاأنّمنبعضهمهمّهوتماإلىهناالإشارةمنبدّلا

نزلالتيالسبعةفالأحرف،عدديتوافقمجردهوبل،بصحيحليسوهذا،السبع

تراءةوهيالأمصار،فياشتهرتالتيالسبعالقراءاتهيليستالكريمالقرآنبها

الثلاثوالكوفيينالشاميعامروابنالبصريعمرووأبيالمكيكثيروابنالمدنينافع

والكسائي.وحمزةعاصم

السبعةالقرّاءهؤلاءعلمجاهد)2(ابناقتصارالعدديالتوهّمهذافيزادوممّا

،37!،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحوعبد،2/524النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

.\هص،المتواترةالعشرالقراءات،راجحومحمد

http://www.al-maktabeh.comوأعمدتها.القراءاتأعلامتواريخفيالأخيرالمبحثفيموسعةترجمتهستأقي(2)
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هذاعلىاقتصارهالأئمّةبعض5كرِفقدولذا،(1)غيرهمدونقراءاتهمصحةواعتقاده

العذر)3(.لهالتمسوااَخرينأنّبيد،(2)الإشكالمنأوقعهلماالعدد

السبعةعلالاقتصارمنفعلهبمااًدّمعتميكنلمالجليلالإمامهذاأنّوالحقُّ

وتداولهاكتابفيالسبعةجمعمنأولآنهفخرًاويكفيه،اجتهادهإليههاّدأماهذاوإنّ!

فيالتأليفبابفتحفيالفضلمجاهدلابنإنّبل،كبيرةشهرةبينهمونالتالناس

.بعدهجاءلمنالمقيدةالمنضبطةالقراءات

الأحرفبحديثاستئناسًاالسبعةعلىاقتصرمجاهدابنأنبعضهمويرى

قولذلكمنوأفضل،حصيفواعتذارلطيفقولٌوهو،(4)هلتأويلًاوليسالسبعة

ءاّرقسبعةعنولاسبع،قراءاتعنيبحثمجاهدابنيكنلمالحقيقة"في:قالمن

يجتمعلمأنهوصادفالمتواتر،عنيبحثكانأنهالأمرغايةهذا،ببحثههجّتاحينما

أصولهاودوّناهرّرحوفضبطها،سبعةاّلإالمعتبرةبالشروطالتواترأسانيدمنلديه

.(ْ)"القراءاتفيالسبعةالشهير:كتابهفّنصحتى..وفرشها.

فّلأمنوجودالسبعالقراءاتهيليستالسبعةالأحرفأنّعلىيدلوممّا

ابنومحمد،38عى،القراءاتمعانيعنالإبانة،طالبأبيبنمكي:المسألةهذهفيينظر(1)

علومفيمباحث،القطانومناع،54ع،المقرئينومنجد،35-33/1النشر،الجزري

وغيرها.،\Irص،القراَن

ابنمحمدينظر:،(ـه431)تالمهدويعماربنأحمدالعباسأبو:ذلكعلىلامهومقن(2)

.17ع،المقرئينمنجد،الجزري

الباريفتححجر،ابنأحمدينظر:،البغداديطاهرأبوومحمدشامةأبوالرحمنعبدومنهم(3)

1/31.

.29ص،القراءاتعلمفيالإيضاح،المسؤولالعليعبدينظر:(4)

.73ع،الشرعيةوالأحكامالقراَنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءات،حبشمحمد(5)
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المدفيجعفرأبو:وهم،قراءاتهمتّحصءاّرقثلاثةأضيفحيثالعشرالقراءاتفي

القراءاتفأصبحت،(1)الكوفيالعاشرالبزّاروخلفالبصريالحضرميويعقوب

،العشرةبالقراءاتالسبعةالأحرفعلاقةلنايفسروهذا،اًعبسلاعهمثرًاالمتواترة

وتثمينهاالقراءاتتسديسفيبعفالعلماءفّلأأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

"*"(2 ذلك.إلىالقراءاتأهلانتباهبفضلالإشكالانتفىوبذلك،ولعسيرها

السبعة:الأحرفمنالحكمة

يأتي:ماأهمهاومن،أحرفسبعةعلالقراَننزولفيكثيرةٌٌمَكِحةّمث

متعدّدةقبائلالعربكانتفقدأمّيين،قومعلىوالحفظالقراءةتيسير.\

واحدةبقراءةةّمُألاأُلز!تفلوالأداء،وطريقةاللهجاتفيوتبايناختلافوبينها

مختلفةالعربولغات،كافةالناسإلىبُعثءبَحرِرالنبيفإنّ،(3)عليهمذلكلشقَّ

والمعالجة،بالتعلّماّلإغيرهاإلىلغةمنالانتقالعليهمالعسيرومنشتى،وألسنتهم

بهمالتلطفتعالىاللّهفأراد،الطباعتأباهاّممبليستطاعلابماالتكليفمنذلكوفي

فيوالأحكامالمقالفيعليهمفسهّل،الحركاتفيوتصرفاللغاتفيعسّتمفيهبما

cوالدنيا)4الدينأمور

أحاديثفيوردمابدليل"يخ!،نبيهاببركةةّمُألاهذهففملإظهار.2

عليهمبالتوسعةتعالىربهمنبطلبهأقتهعلى!ىِشفقتهمنالسبعةالأحرف

؟(ْ)((ِى!عنبيهالقصدوإجابةلفضلها"خصوصيةذلكوفي،وحدتهمعلىوالحفاظ

.9/1)1(ينظر:النشر

.1/04لسابقاالمصدر:ينظر(2)

.1/451العرفانمناهل،الزرقانيالعظيمعبدينظر:(3)

.04-39ص،القرآنمشكلتأويل،الدينوريقتيبةابناللهعبد:ينظر(4)

http://www.al-maktabeh.com.26.ص،والمقرئينالقارئينعمدة،الشقانعيىأحمد(5)
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يسمع:أنبعدإليهالمترافعَينالمختلفَينلأحدقولهعلىيزيدلا"يخرَرالنبينرىولذا

(1(""ْ ذَقَلَو!ال!:تعالىاللّهقولتحتمندرجهذاوكلُّأُنزلت")2(،"هكذا،(! حسسا)

.171القمر:أ(فُذَكِرٍنِملِذِكرفَهَلانَأئقُقي!رنَا

منوحفظه،تجويدهوإتقان،لفظةلفظةتلقيهاجهةمنةّمُألافضلوفيه

وصفاتها،حروفهومخارجوإمالاته،مدودهمقاديرفيحتىوالتطفيفالتحريف

.(3)كلذوغير

والبلاغةالوجازةمنالصفةهذهعلىونقلهاالسبعةالأحرفحفظسهولة.3

إلىتؤديجُملأحفظهمنأسهلأوجهذاتكلمةيحفظفمنواحدَا،هّطخكانفي!

.(4)المختلفةالقراءاتتلكمعاني

تققبفيفإنّ،وأحكامهالقرآنمعانيفيالإعجازوكمالالبلاغةنهاية.4

كما،(الفقهاء)ْيستنبطهاالتيالأحكامعلودلالةالمعئفيزيادةاللفظيةالصور

ىَلإقُهتُصاَذ!الوضوء:آيةمثل،(6)ةيَابمنزلةقراءةُّلكإذالاختصارغايةفيها

مئُحطْرَأَووسِكُثمبِزٌوَاَمْسَحُوأِقِفاَرَمتَاىَلاخُكَيِذيَأَووُصهَكلفَاَغسِلُوأِهوَلَّصلَا

اللامبنصب:بوجهينقُرئت(!وَأَزطحُتمفكلمة،16:المائدة9(اَلكَغبَتنىَلإ

،(094)رقمحديث2/415القرآنفيجاءماجامع،الافتتاحكتاب،النسائيسننيضظر:(1)

.1/46النشر،الجزريابنمحمدذلكإلىوأشار

.(non)رقمحديث،مسلموصحيح،(9924)رقمحديث،البخاريصحيحفيتخريجهسبق(2)

.1/47النشر،الجزريابنمحمدينظر:(3)

السابق.المصدر:ينظر(4)

فيمباحث،القطانومناع،1صه،السبعالقراءاتفيالنفعغيثالصفاق!ي،عليينظر:(5)

Iص،القراَنعلوم ' t A.

.377ص،والمقرئينالقارئينعمدة،الشقانصيحمدly،1/64النثر،الجزريابنمحمد:ينظر(6)
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عاصموحفمعنعامروابننافعقراءةوهي،الغسلحكمهاالأولىفعلى،اهّرجو

الباقينقراءةوهي:الثانيةوعلى،(!وَأَتدِيَكُخعلىعطفَا،ويعقوبوالكسائي

.(1)(!بِرُءُوسِكُتمعلىعطفَاالخفينعلالمسحإلىإشارة

غيرهاعلىبهامتازتوتماالأُمّة،هذهخصائصعنالأحرفهذهتُعدُّ.ه

تزّيمتالأمّةفهذه،(2)القراءةفيواحدوجهاّلإلهاليسالسابقةفالكتب،الأمممن

جميعفيالعديدةالفضائلمنبهتعالىاللهخصهابماواختصتونبيها،وكتابهابلسانها

.القراءاتأحرفعنهعّبرتالذيلغاتهااختلافولاسيّماأحوالها،

المعانيتتبّعفيجهدهاتفرغفإنهاةّمُألاهذهأجورإعظامكذلكذلكوفي

الأسرار)3(.وكمينالإشاراتخفيّواستخراج

تنّمضتإذوالاندثار،الضياعمنالعربلغةحَفظتالسبعةالأحرفإنّ.6

نزلتعالىاللهكلامالحروفهذه"وكلُّ،(4)وأفصحفصيحمنالعربلغاتفيما

بلغاتعنهمعبّروهو،("شيرِر(()ْاللهرسولعلىالسلامعليهالأعينالروحجبريلبها

التياللغاتبقيةوهكذا،هذيلبلغةوتارة،الأصلوهيقريشبلغةفتارة،مختلفة

.(6)الكريمالقراَنبهانزل

الجامع،القرطبيمحمد:تفسيرهافيوينظر،801ص،المتواترةالعثرالقراءات،راجحمحمد(1)

.6/93القراَنلأحكام

الشقانصي،وأحمد،33ع،القراءاتعلمفيمقذمات،()بالاشتراكالقضاةأحمدينظر:(2)

.062ص،والمقرئينالقارئينعمدة

.1/47النشر،الجزريابنمحمد:ينظر(3)

.201ع،السبعةالأحرفحديث،القاريالعزيزعبدينظر:(4)

.38ص،القرآنلك!ثمتأويل،الدينوريقتيبةابناللهعبد(5)

http://www.al-maktabeh.com.632-622ع،والمقرئينالقارئينعمدةالثمقانميى،أحمدينظر:(6)
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وجودهوإذ،الكريمالقرآنصدقعلىالمبينوالبرهانالواضحةالدلالة07

بعضهيصدّقبلتناقف،ولاتضادإليهيتطرقلمالقراءاتفيالأوجهاختلاف

.(1)لبعضويشهدبعضه،اًضعب

البالغة.مَكِحلامنذلكوغير

السبعة:الأحرففياعتقادهيجبما

ونلخمذلكالحسّاسة)2(،المسألةهذهفيالمسلمعلىيجبماالعلماءذكر

يأتي:فيما

وقد،وصوابوحقكافٍشافٍكلهاأحرفسبعةعلمنزّلالقراَن.إنّ

اللهوانّ،ارتيابولاشكبلاعنهةّمُألاوضبطتها"!ر،اللهرسولعناستفاضت

.(3)اهنمبشيءقرؤواإذامهبّوصوجميعها،فيالقرّاءرّيختعالى

الجزريابنهّجوفقد،السبعةالأحرفعنتخرجلاالمتواترةالقراءاتإنّ.

،هّلد"الحمد:نقلتهّطخومنفأجابنيقال،السبكيالإمامإلىذلكفيسؤالَا

جعفر،أبيقراءةهيالتيوالثلاث،الشاطبيعليهااقتصرالتيالسبعالقراءات

حرفوكل،بالضرورةالدينمنمعلومةمتواترةخلفوتراءة،يعقوبوقراءة

"!يرِرالنّهرسولعلىمنزلآنهبالضرورةالدينمنمعلومالعشرةمنواحدبهانفرد

،بالرواياتترأمنعلىمقصورَامنهالثيءتواتروليس،جاهلاّلإذلكفييكابرلا

،هّللارسولمحمدَاوأنَّ،اللهإلاإلهلاأنأشهد:يقولمسلمِّلكعندمتواترةهيبل

وبرهانطويلتقريرولهذا،اًفرحالقرآنمنيحفظلا،اَفلجعافيًّاذلكمعكانولو

.377ص،والمقرئينالقارئينعمدة،ال!ث!قانمييوأحمد،1/64النشر،الجزريابنمحمد:ينظر(1)

.47-4هص،القراءاتعلمفيمقدمات،(لاشتراك)باالقضاةأحمد:ينظر(2)

.06ص،للقرآنالسبعةالأحرف،الدانيعمروأبو:ينظر(3)
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ويجزم،تعالىاللهيدينأنوحقُهمسلمكلوحظُّ،شرحهالورقةهذهيسعلاعريض

شيءإلىالارتيابولاالظنونيتطرقلا،باليقينمعلوممتواترذكرناهمابأنّنفسه

.(1)"أعلمواللّه،منه

أثبتواقدالكرامالصحابةمنحفرمنبإجماععنهاللّهَيِضرعثمانسيدناإنّ.

،الأخيرةالعرضةفيالأمرعليهاستقرّماحسبالمصاحففيالأحرفتلكجميع

.(2)!ع!"اللهرسولصنعكمافيهاالناساورّيخو

ودواماختيارإضافةهيالأمصارأئمّةإلىوالقراءاتالحروفإضافةإنّ.

فيمتبوعونالأئمّةالدثرةالقرّاءوإنواجتهاد،ورأياختراعإضافةلاولزوم

عليها)3(.ومؤتمنون،قراءاتهم

ذإبها،يتعلقوماالسبعةالأحرفمسألةعلىالضوءسلّطناقدنكونوهكذا

وكشفحقيقتهاتبيينيجبالتيالقراءاتعلمفيوحديثةقديمةتاريخيةإشكاليةهي

عنها.اللثام

***

والسبكي،(1/42النشر،الجزريابنمحمد)ينظر:،السبكيالوهابعبدالإمامفتوىمن(1)

توفي،فقيهأصولىِ،(-&1VV)تالشافينصرابوالكافيعبدبنعليبنالوهابعبدهو:

.(3/232الكامنةالدررحجر،ابنأحمد)ينظر:بالطاعون

.16ص،للقرآنالسبعةرفالأح،الدانبعمروابوينظر:(2)

http://www.al-maktabeh.com.63ص،السابقالمصدر:ينظر(3)
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الثافيالمبحث

للقراءاتالئاريخيةالمراحل

41

والقراءاتنشأتها،وأطوار،القراءاتنزولبدايةعنالمبحثهذافيأتحدث

ذاكرينالمتعددةبالرواياتالمصحفبطباعةيتعلقوماالمعاصر،الوقتفيالمتداولة

يأقي:فيماوذلك،والإسلاميالعربيالعالمفيالإقرائيةبعفالمؤسسات

السبعة:الأحرفنزولخل!ات

هلالعلماءبينخلافوثفة،الكريمالقرآنبنزولالسبعةالأحرفارتبطت

مشهورين:قولينعلى؟المدينةفيأومكةفينزولهابدأ

يأتي:بماواستدلّوا،(1)بمكةكانترولهابدايةإنّ:الأولالقول

فيواضحةأحرفسبعةعلىالقرآننزولفيوردتالتيالأحاديث01

نزولقِدمُمعناهوهذا،الكريمالقرآننزولمعالقراءاتنزولتزامنعلىالدلالة

.الأحرفهذه

.(2)بمكةنزلتمعظمهاأنّيجدالكريمالقراَنسورفيالناظرإنّ.2

.15-1/05العربيةعلومفيوأثرهاالقراءاتكتابهفيمحيسنسالممحمد:بذلكقالوممن(1)

أنّمنها،والمدنيةالمكيةالسورعددفيالعلماءبينوأسبابهالخلافالسيوطيالرحمنعبدذكر(2)

اَلقووذكر،(بعدهاوما1/38لإتقانا:)ينظرمكية(87)عداهاوما،سورة(27)المدنية

-ّنأالقطانمناعوذكر،تريبأبيانهاوسيأتي،(86)والمكية،(28)المدنيةالسورعددأناَخر
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القراءاتتاريخفيإضاءات42

وهذه،ةّمُألاعلىالتخفيفهيأحرفسبعةعلىالقراَنترولمنالغايةإنّ.3

المدينة.قبلمكةفيموجودةالحالة

يأتي:بماواستدلّوا،(1)المدينةفيكانالسبعهَالأحرفنزولبدايةإنّ:الثمافيالقول

عندكان"خيروالنبيأن-تقدّم-كماالسبعةالأحرفأحاديثبعضفيذُكر.\

السبعة،بالأحرفةّمُألايُقرئأنوأمرهالسلامعليهجبريلأتاهلماغفاربنيأضاة

.الهجرةبعدالمدينةفيكانالقراءاتنزولأنعلىيدلاّمم،المدينةتربالموضعوهذا

أوجهفيعنهمالثهَيِضرالصحابةخلاففيهاوردالتيالأحاديثإنّ.2

بمكة.يكنولم،المدينةفي!"النبيمسجدفيكانالقراءة

تريش،منمنهمالأعظموالسوادالعدد،فيةّلقكانوامكةفيالمؤمنينإنّ.3

.هذهوالحالةحاجةالقراءاتلتعدّديكنولم

وأمّا،محتملةعقليّةالأولالفريقأدلّةأنّيظهرالفريقينأدلّةتمحيصوعند

أولًا"أُنزلحجر:ابنيقول،الدلالةحيثمنمنطقيةأكثرفتبدوالثانيالفريقأدلّة

ر!كأنبعدوذلك،قريشلسانبغيريقرؤوهأنةّمُألاعلىسُهّلثمّ،قريشبلسان

.(2)"الهجرةبعدكانبذلكالتخفيفورودأنّثبتولقد،الإسلامفيالعربدخول

هذاوأنّ،المدينةفيكانالسبعةالأحرفنزولبأنّالقولإلىذلكنممُلخنو

أعلم.تعالىوالله،سبقكماالأدلةعليهتّلدما

،(12)فيهاوالمختلف،(82)والمكية،(20)المدنيةالسورأنّتعدادهما:فيقيلماأقرب=

.الأقوالجميععلىسورة(411)المجموعويكون،(53ص،القرآنعلومفيمباحث)ينظر:

كتابه:فيإسماعيلوشعبان،28/9الباريفتحينظر:حجر،ابنأحمد:بذلكقالوممن(1)

.47صومصدرها،أحكامهاالقراءات

http://www.al-maktabeh.com.9/28الباريفتح(2)
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الفاتِحةالسور:منبِمَكَّةَنزلماأنالسيوطيذكر:الفائدةتتميمبابومن

والإصاءلْحَّنلاورْجِحلاوميِهاَرْبإووُيوسُفدوُهووُيونُسفاَرْعألاووالأنعَام

صَصَقلاولْمَّنلاوءارعُّشلاووالفُرْقَانوالمؤمِنُونوالاعهنبيَاءوطهومريموالكهف

رَمُّزلاوعووالصَّافَّاتوش!وفَاطِرأبَسوةدْجَّسلاونامْقُلوموُّرلاووالعَنكَبُوت

تايراَّذلاووقفاَقْحألاووالجاثيةناَخُّدلاوفُرْخُّزلاوىروُّشلاوْتَلِّصُفووغَانِر

والجِنّحوُنووالمَعارِجوالحاقَةمَلَقلاوكْلُملاووالوَاقِعَةرَمَقلاووالنجْمرْوُطلاو

والانفِطَارريوْكَّتلاووعَبَسوالنَّازِعاتأبَّنلاوتاَلَسْرملاَوةَماَيقلاورِّثَّدملاولِّمَّزملاو

سْصَّشلاودَلَبلاورْجَفلاووالغَاشِيةوالأعلقِراَّطلاوجوُرُبلاووالانْشِقَاقوالمطفِّفين

رثاكَّتلاووالقَارِعَةوالعَادِياترْدَقلاوقَلَعلاووالتَينحْرَّشلاوىَحُّضلاولْيَّللاو

والإخْلاعوالمسَدوالكَافِرونوالكَوْثَروالماعُونشْيَرُقووالفيلوا!مَزةرْصَعلاو

.ساَّنلاوقَلَفلاو

والأنفَالوالمائِدَةءاسِّنلاوعِمْرَانلَاوالبقرة:السورمنبالمدينَةَِلَزَناَمو

نمحَّرلاووالحُجُرَاتحْتَفلاوومُحمَّدباَزْحألاوروُّنلاووالحَجّدْعَزلاووبَراءة

قاَلَطلاووالتَغابُنوَالمنَافِقُونةعُمُجلاووالضَفّوالممْتَحَنةوالحشروالمجَادَلَةوالحدِيد

والنَصر)1(.والزَلْزلةةَنِّيبلاووالإنسَانميرْحَّتلاو

للقراءاتالتاريخيةالمراحل

يأتي:فيمانُجملهابمراحلالقراَنيةالقراءاتتّرملقد

الاَتية:النقاطفيذلكويتلخص،النبوةزمن:الأولىالمرحلة

منهاالهدفوكان،والقراءاتالقراَن"خيرالنبيالسلامعليهجبريلتعليم+

المصحف،فيوأسمائهاالسورترتيبحسبذكرهمارتبتوقد،14-1/04الإتقانينظر:(1)

تريباَ.إليهالإشارةتقدمتكما(28)والمدنية،سورة(86)هناالمكيةالسورعددأنّويلاحظ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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غتَاَفُهَنأَرَتاَذ!َف!وُمَنازُقَووُهَعْمَجلخنَا!انً:تعالىاللهقال"شعو،النبييتلقّاهكانماحفظ

تعجّلوربما،المتابعةعلىالحرصشديد"بحيرِرالنبيكانوقد،[IA-1v:القيامة9انَلُى(ؤُق

جبريلقراءةاتّباعإلىوأرشدهشيء،منهيضيعلنألهتعالىاللهفطمأنهلسانهبتحريك

القراءاتأوجهمنعندهاجتمعمايعرضكانخيرِرالنبيأنّومعلوم،السلامعليه

الأوجهجميعمرتينالأخيرةالسنةعليهوعرض،السلامعليهجبريلعلىسنةكلفي

.(1)الكريمالقراَنبهاترلالتي

لقولامتثالًاوالقراءاتالكريمالقراَنالكرامالصحابةمّلعءخيرِرالنبيإنّ+

عنوردوقد،6011الإسراء:]!ومُكثعَكَِساًلَاعَلَىلِنقرًأهفَرَقنَةُ)وَتُزءَابم:تعالىاللّه

أرلاقي،َرْشَعمج!يرِراللّهِلوُسَرمِنْيَقْتَرِئُونَكَانُواْمُهَّنأ"عنهماللهَيِضربعفالصحابة

:اوُلاَقوالعَمَلِ،العِلْمِمِنَذَهفيمااوُمَلْعَيىَّتَحىَرْخألاالعشْرِيِفَنوُذُخْأَياَلف

عنوالقراءاتالقراَنعنهماللّهَيِضرالصحابةتلقىوقد،(2)"والعملََمْلِعْلاانْمِلَعف

جم!عًا)3(.ومعناهبلفظه"سيرِواللّهرسول

عميربنمصعبوكان،اَضعبيعلّمبعضهمكانعنهماللّهَيِضرالصحابةإنّ+

عنهم.اللّهَيِضررواحةوابنمسعودابنوكذابالمقرئ،يسمّى

وكانوا،الكريمالقرآنيتدارسونعنهماللّهَيِضرالصحابةمنجماعةظهور.

القرآنيعرضالسلامعليهجبريلكانباب،القراَنفضائلكتاب،البخاريصحيحينظر:(1)

والمقرئين،القارئينعمدةالشقان!ي،أحمدوينظر:،(998f)رقمحديث،!النبيعلى

.253ص

لترتيبالربانيالفتحالبنا،الرحمنعبدبنأحمد،الساعاتي)ينظر:حنبلبنأحمدالإماممسند(2)

.(18/9الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسند

المشهداني،محمد:تح،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلحديثشرح،تيميةابنأحمدينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.com.127ص
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الذينوهم،اًلجرسبعينوكانوا،المصطلحهذانشوءبدايةوهوبالقرّاء،يُسقون

.(؟)عنهماللهَيِضرمعونةبئرحادئةفيقُتلوا

ومنهم،وقراءاتهالقرآنلحفظعنهمالثهَيِضرالصحابةمنجماعةُصُّصخت+

وسالمثابتبنوزيدالدرداءوأبومسعودبناللّهوعبدكعببنوأُبيّالأربعةالخلفاء

عنهم،اللهَيِضرالسكنبنقيسزيدوأبوجبلبنومعاذحذيفةأبيمولىمعقلابن

.(2)العشرةالقرّاءأسانيددارتوعليهم

الاَتية:النقاطفيويتلخعذلك:والتابعينالصحابةزمن:الثانيةالمرحلة

عنهمونقلوا،الكرامالصحابةءاّرقعلىوالتابعينالصحابةمنجماعةتتلمذ+

.القراءاتعلمتاريخفيتطورًاذلكفكان،المختلفةالقراءةوجوه

الأمصارمنمصرٍلكلِّخاصًامقرئاعنهاللّهَيِضرعفانبنعثمانالخليفةنّيع+

الصحيحةالقراءاتبينالتمييزبدأالمرحلةهذهوفي،بمصحفإليهابعثالتي

إليهمبُعثالذيالقارئمنناهلينالمصاحفهذهعلالناسأقبلوقد،والشاذة

العلم.بهذاالإسلاميةالأمصارانتعشتوبهذا،القرآنيةالقراءاتعلم

بالمدينةمنهموكان،بهميُقتدىأئمّةصارواحتىوضبطهاللقراءةقومتجرّد+

)ملاعببالمعروفمالكبنعامرأنّهـوملخصها4سنةصفرشهرفيالحادثةحصلت(1)

يدعوهممننجدأهلإلىمعهيرسلأنفطلب،أسلمقديكنولم!النبيإلىقدم(الأسنّة

استنفرثمّلهم،جارًايكونأنتعفدعامرَاولكن،عليهمى!ءالنبيفخاف،الإسلامإلى

الدينصفي)ينظر:فقُتلواشنيعةغدرةبهمفغدروذكوانورعلعُصيةالطريقفيعليهم

.(278ص،المختومالرحيق،المباركفوري

وقد،هي!ع!غالنبيأصحابمنالقرّاءباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيحينظر:(2)

الذهبي،محمدوينظر:،5T-9/51:الباريفتحفيذلكفيالقولحجرابنأحمدلّصف

.1/39الكبارالقرّاءمعرفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الحضرمي،ويعقوبعمروأبووبالبصرةكثير،بناللهعبدوبمكة،ونافعجعفرأبو

أصبحوبهذا،وخلفوالكسائيوحمزةعاصموبالكوفةعامر،بناللّهعبدوبالشام

.واسمعٌكبيرٌانتشارٌللقراءات

الاَتية:النقاطفيذلكويتلخص:التدوينعصر:الئالثةالمرحلة

إلىالاكثرونفذهب،القراءاتعلمفيفّلأمنأولفيالمؤرخوناختلف.

حاتمأبوآنهإلىآخرونوذهب،(ـه224)تماّلسبنالقاسمعبيدأبوالإمامانه

يعمربنيحيىيدعلمبكرَابدأالتدوينأنّيبدوالذيولكن،(ـه225)تالسجستاني

ذلك.بعدتطوّرثمّ،(1)(ـه09)ت

في)السبعةهاّمسخا!فَّلؤمفيالسبعةالقرّاءبجمعمجاهدابنالإمامقام+

العملهذاذعُيو،القراءاتمنمعينبعددمنضبطةقبلهالمؤئَفاتتكنولم(القراءات

عليهأُخِذقدكان!ان،القرآنيةالقراءاتفيوالتخصصالتأليفمجالفتحفيرائذا

هيالسبعالقراءاتأنّتوهمواحيثالإشكالفيالناسأوقعاّممالسبعةعلىاقتصاره

سابقًا.لذلكتعرضناوقد،السبعةالأحرف

والنحويةاللغويةجوانبهافيللقراءاتالاحتجاجمرحلةذلكبعدجاءت+

وحديثًا.قديمًاالعلماءفيهفّلأجليلعلموهو،القراءاتتوجيهبعلمعُرِفاّمم

ذلك:فيالكتبأبرزومنمجاهد،ابنبعدالسبعالقراءاتفيالتأليفتوالى+

خلفبنفِيْزُهْبنالقاسمالإمامنظمهثمّ،(ـه444)تالدانيعمرولأبيالتيسير

التهاني(ووجهالأمانيب)حرزالمسمّاةالمنظومةوهي،(ـه059)تالشاطبيالرعيني

القراءاتبينالتفرقةفيصلالنقطةهذهوتُعدّ،كثيرةشروحولها،بالشاطبيةوالمعروفة

http://www.al-maktabeh.com.33-27ص،وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات،الفضليالهاديعبد(1)
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لتوهّمدفعَاأكثرأوالسبعةمنأقلفيفّلأمنالعلماءمنأنّعلى،والشاذةالصحيحهَ

السبع.والقراءاتالسبعةالأحرفبينالعدديالتوافقمسألة

هذاانتعاشفيالذروةعصروهو،(ـه833)تالجزريابنعصركانثمّ+

ابنويُعدّ)الدرّة(،كتابهفيللعشرةالمتقمةالثلاثالقراءاتفيفّلأوقد،العلم

تعالىاللهوكأنّ،اًبجعرأىمؤلفاتهقرأومن،منازعبلاالقراءاتعلممحقّقالجزري

وأالبسطفيمشكورةوجهودهم،عليهعالةبعدهجاءومن،العلملهذاواختارههاّيه

الجليل.العلمهذاطلابينفعاّممذلكونحوالتقريبأوالترتيبأوالاختصار

أخرىإلىمرحلةمنتدزجتقد-تاريخيَا-القراءاتأنّكيفرأيناوهكذا

تعالى-اللّهبتوفيق-القراءاتولعلماء،والانضباطالنضوجفيغايةأضحتحتى

ذلك.فيالأثرأكبر

الحاضر:الوقتفيالقراءاتتاريخمن

ذلكعلىالحالواستمرَّمصر،كلفيإمامهمبقراءةيقرؤونقديمًاالناسكان

يقرؤونمصروأهل،(1)يعقوببقراءةيقرأالكبيرالبصرةجامعإمامفكانقرونًا،

،(2)ورمعأبيتراءةبينهمانتشرتثئم،الهجريالخامسالقرنحتىورشبرواية

القرنأواسطفيبراوييهنافعبقراءةثمّ،حمزةبقراءةيقرؤونأنريقيابلادوكانت

.(3)الهجريالثاني

حفصروايةاعتمدتإذالعثمانيةالدولةحكمامتدّحيناختلفالأمرأنّبيد

.27ص)تح(،،الدرةمتنعلىالإيضاح،موسىالرزاقعبدينظر:(1)

.57ص،القراءةأصولفيالإضاءة،الضباععلي:ينظر(2)

.861ص،الهجريالخامسالقرنمتصفإلىالفشحمنب!فريقيةالقراءات،شلبيهنديمظر:(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكلماتاختلافوقلّة،ناحيةمنلسهولتهاوذلكبها؟المصحفوطبعتعاصمعن

حاليّا:والمتداولةالمشتهرةالقرائيةالرواياتيأتيوفيما،أخرىناحيةمنفيها

العربيالعالمعمومفيالمسلمينمعظمبهاويقرأ،عاصمحفمعنرواية-1

واسعًا.رواخالاقتوقد،والإسلامي

والجزائر)1(.تونسمنوأجزاءليبياأهلبهاويقرأ،نافععنقالونرواية-2

وموريتانيامصروغربالعربيالمغربأهلبهاويقرأ،نافععنورش3-رواية

وغربها)2(.السودانوشمالونيجيرياوالكاميرونوتشاد

والصومالالسودانأنحاءبقيةبهاويقرأعمرو،أبيعنالدوريرواية-4

.(3)اليمنوحضرموت

المصحف:بطباعةالاهتمام

جليلةوخدماتبرواياتالمصاحفبطباعةالمعاصروقتنافيالقراءاتخُدمت

الإسلاميةالدولتحرعرأنغروولا،تعالىاللّهبكتابالاهتماممدىعلىتدلكثيرة

المصحفخدمةعالمفيوالأفضلالجديدتقديمعلىالطباعيةوالشركاتوالمؤسسات

ذلك:ومن،النبيلالشرفهذالنيلمتسابقينالكريم

وانتشارهالشهرتهاوذلك؟عاصمعنحفصربروايةالمصاحفأغلبطباعة.

.مّدقتكماوالإسلاميةالعربيةالدولمنالعديدشملتحتى

.26صالتجويد،علمفيالمغني،الجملالرحمنعبدينظر:(1)

(Y):سعيدوأبو،41صسعيد،أبيروايةأصولمعرفةفيالمفيدالمختصر،نمُيلاأبومحمدينظر

.ورشكنية

المشهورةوالرواية،16ععمرو،أبيبقراءةيقرألمنالأمرتيسير،العطاسبكرأبوينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.comحفم.روايةهياليمنعمومفياليوم
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والفواصلالصفحاتإطارفيزاهيةوبألوانوالزخارفالنقوشفيالتفنّن.

كلفيوهذاذلك،وغيرتايَالاوأرقامالسجداتومواضعوالأرباعوالأحزاب

الحديثة.المصاحف

وكذاتراءتهم،اهّنألليبيا؟فينافععنكقالونمتعددةبرواياتمصاحف.

السودانوطبعت،نافععنورشبروايةمصاحفهمطبعواحيثالمغربفيالحال

عنالدوريبروايةأخرىومصاحف،ورشبروايةممماحفوغربهابلادهملشمال

المناطق.لبقيةعمروأبي

هذهبكلِّالمصاحفطبعإذحسنًابلاءَالمنورةالمدينةفيفهدالملكمجمّعأبلى.

عليهالقائمينيجزيواللّه،التوزيعمجانيةوهي،هائلةوبأعدادالمشتهرةالروايات

المصاحفهذهطباعةفييسيرةاختلافاتوجودالقارئويلحظ،الثوابأجزل

لذلكووضعوا،القراءةاختلافلمراعاةالألفاظعلىالمثبتةوالحركاتالضبطفي

فيوالدقةالجهدمنذلكفيمايخفىولابها،النطقكيفيةعلىتدلمميزةعلامات

إلىالكريمالقراَنمعانيترجمةالمجمّعطبعكما،الرواياتهذهأصولإلىالرجوع

.القراءاتكتبمنكثيروتحقيقطبعمع،كثيرةلغات

مصحفإلىالكبيرالجواصيالمصحفمنمختلفةبأحجامالمصحفطباعة.

،مفردةبكرارش!أخماسأوأرباعأوأثلاثإلىالمصحفوتجزئةالصغير،الجيب

كليجمعها،لطيفبغلافالمجتزءاتهذهوتوضع،حدةعلىجزءكلطباعةوكذا

بهذاقامتوقدذلك،وغيروالمراجعةوالحفظالقراءةومتابعةالحمللسهولةذلك

الإسلامية.الدولمنعددفيطباعةتاعّمجمأومؤسساتأولثركاتالعمل

مضافةأومفردةإله(،)ربّمثلعليهيدلوما)اللّه(الجلالةلفظتلوين.

علىجماليةيضفياّمم،غيرهعنالمباركالجليلالاسملتمييزوذلكمغاير،بلون

المصحف.صفحات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإضاءات50

بمصحفىّم!شُو،بالألوانبعضىعنبعضهاوتمييزالتجويدأحكامإدخال.

.(1التجويد)

يستدلحيثالقارئلإفادةوذلك،المصحفهام!شعلىميسّرتفسيرإضافة.

ذكروكذاالتفسير)2(،فيكتابإلىيرجعأندونبسهولةالقرآنيةالكلمةمعنىعلى

.النزولأسباب

جمعتيسرالتيالموضوعاتفهارسمثل،آخرهفيبفوائدالمصحفتطريز.

ملخعوكذا،ذلكوغيرالأخلاقأوالعقائدأوكالصلاةمعيّنموضوعفيتايَالا

ذلك.وغيرالتجويدأحكامعن

،ةينَارقلاالكلمةجذرعنيبحثوهو،الكريمللقرآنالموضوعيالفهرس.

عبدفؤادلمحمدالمفهرسالمعجم:مثل،كافةبتصاريفهالجذرهذاتحتتايَالاويجمع

الباقي.

الإلكتروني:المصحف

نالوقد،الهائلةالإلكترونيةالثورةمعالشريفالمصحفخدمةتطورت

ذلك:ومن،الإلكترونيبالمصحفيُسمّىماوعرفوافزا،نصيبًاذلكمنالمصحف

عينطقخابقلمزُوّدوقد،حديثمتطؤربرنامجوهو،الناطقالمصحف.

منتخبةمجموعةلذلكواختير،القارئيريدهاسورةأواَيةأفيَعلوضعهبمجرد

البغداديةالقاعدةكراسعلىالعربيةالحروفونطقالتفسيرإمكانيةوفيهالقراء،من

عرففالذي،الواقعأرضعلىفاعليفعدمأرىالعمللهذاوالتقديرالاحترامكلمع(1)

أعلم.والله،التعلّمفيالألوانهذهتسعفهلاالتجويديتعلّملموالذي،منهيستفيدلاالتجويد

تكونأوالعلماء،منللجنةأولصاحبها،ومعزوةالهامشعلىمثبتةالمبسطةالتفاسيروهذه(2)

http://www.al-maktabeh.com.البخاريالإمامكصحيحالحديثكتبمنأو،ةنّيعمتفاسيرمنمأخوذة
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وغيرها)1(.الشريفالحديثمنومختاراتكالأذكارأخرىفوائدمع،المعروفة

جهازوهو،التعليميةالمؤسساتبعضىفيمستعملوهوليزر(،)تاليبرنامج.

إمكانياتوفيهبه،خاص(CD)عمدمجقرعلويشتغلالحاسوبعلىيُربط

.(2)الحفظمتابعةفييفيدكما،المتنوعةالتجويدأحكاموتطبيقعرض

ِّيأإلىللاستماعمصاحفمعالعشرالقراءاتتجمعالتيالأقراعالمدمجة.

القرعرذلكومن،ةّمهموإرشاداتقراءاتوكتبمنظوماتمعتختارها،قراءة

.م1202سنةببغدادالشرعيةالعلومرابطةأصدرتهالذيالمدمج

والفائدةالأهميةفيغايةبرنامجوهو،الحاسوبيللنشرالنبويةالمدينةمصحف.

بمجردمعينةاَياتأواَيةعنواسعةبحثإمكانياتفيهإذ،والمؤلفينللباحثينلاسيّما

ونوعالخطحجمتحديدمعالوورد،علىنسخهاوسهولة،الآيةمنأكثرأوكلمةذكر

الواردةالكلماتعددذكرفيالبرنامجهذايفيد!ك،أخرىوخياراتالقرآنيالقوس

الرسمودقةجماليتهعنفضلًافيها،الواردةوالآياتالسوروعددالمراداللفظفي

الفوائد.منذلكوغير،فيها!قرآني

العثماني،بالخطومرسومالحاسوبيللنشرأيضًابرنامجوهوالخور،مصحف.

وجماله.إمكانياتهفيالمدينةمصحفدونوهو

تحكمجهازطريقعنبعدعنبهالتحكميمكنإلكتروني.مصحف

(Remote).فيلاسيّماالإلكترونيالمصحفمنيقرأالذيالصلاةإمامينفع

تطور.فييزالولا،عدةلغاتإلىالكريمالقرآنمعانيترجمةإليهأضيفكما(1)

بدبيوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةفيالتجويدمادةتدرشىفيعليهاشتغلتُوقد(2)

الفوائدمنالمختبراتهذهتفعيلفيمايخفىولا،1152-0502الكريمالقرآنمختبرفي

.قّوشمكعاملللتعلّمالجاذبة
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القراءاتتاريخئيإضعاءات52

يُربطبزرٍّالصفحاتبينبالتنقلويتحكمأمامهيضعهحيث،التراويحصلاة

اليد.على

)اترأشركةبإنتاجهقامتجديدمتطوربرنامجوهو،والحفظالتلاوةمعلّم.

الخطأعلىعلاماتووضعالتلاوةلتصحيحواسعةإمكانياتوفيه،ن!عفي(للتقنية

يزالولا،القراءةتقيّممئويةنسبةإعطاءثمّ،التصويبوإعادةالقارئمنالحاعمل

والقراءاتوالابتداءوالوقفكالتفسيرأخرىلبرامجوإضافاتتطورفيالبرنامج

ذلك.وغير

عندمباشرةمنهوُيقرأبأنواعها،الذكيةالأجهزةعلىالكريمالقراَنتطبيقات.

تفسيرًاأوبحثَاأواستماعًاأوقراءةمتعددهإمكانياتوفيهالجهاز،علىالتطبيقفتح

الذيالأولالعالميالتطبيقوهو،(حص)اتلوهاتطبيقذلكومن،مختلفةوبلغات

به،والماهرينالقرآنيمّلعمخلالمنصوتيًاالكريمالقرآنتلاوةبتصحيحيهتمّ

حيث،بجدةالكريمالقراَنلتحفيظ)خيركم(جمعيةعليهويشرفالتطبيقويدير

المشرفةاللجنةإلى!ارسالهاوتحميلهاالتطبيقخلالمنتلاوتهبتسجيلالقارئيقوم

إرسالها.منساعاتبضعبعدتلاوتهتقويمحولالردويأتي

وكل،الواسعالإلكترونيعالمنافيمستمرةوالتطوراتالخدماتهذهتزالولا

المصحفوتجعلالبعيد،وتقرّب،والقراءاتالتجويدطلابتفيدالخدماتهذه

فَهْمالكريمالقرآنلتعليمالمتصدّرينعلىويجب،للمتعلمينتناولًاأسهلالشريف

تجاهلها.وعدمالتكنولوجياهذهمعالتعامل

للمصحف:الصوتيالتسجيل

صوتيًاالشريفالمصحفتسجيلفيواسغااهتمامًاالقرآنيةالقراءاتشهدت

http://www.al-maktabeh.com،المعاصرةوالتكنولوجياالتقنياتعالمفيالهائلللتقدّمنظرًاوذلك؟متعددةبقراءات
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المدمجةالأقراعىونشر،مختصينأيديعلىالمحوسبةالمتنوعةالبرامجياتوكذا

جعلالذيالأمر،الأفاضلالقرّاءلمتقنيوغيرهاوالفيديوالكاسيتوأشرطة

ذلك:ومن،واسعنطاقوعلىوالراغبينالمتعلّمينمتناولفيالقرآنيةالقراءات

ولأشهر،الشاطبيةطريقمنعاصمحفمعنبروايةمتلوّةكاملةختمات.

تداولًا.الأشهروهي،بلدانهماختلافعلالإسلاميالعالمءاّرق

)قالونتمّدقتالتيالمشتهرةالرواياتلاسيّماأخرىبرواياتمتلوّةختمات.

الواسع.الإسلاميوعالمناالعربيومغربنامشرقنامنمتقنينءاّرقب(والدوريوورش

جعفروأبيكثيرابنقراءةمنهاسُجّلوقد،العشرةالقرّاءلبقيةأخرىختمات.

الحضرمي.ويعقوب

كختمةالشاطبيةطريقمنعاصمعنحفصربروايةكاملةمجودة.ختمة

تعالى.اللّهرحمهالصمدعبدمحمدالباسطعبدالشيخ

ءاّرقلمشاهيررواياتعدةأوواحدةبروايةةدّوجممتنوّعةمقاطعتسجيل.

.(1)والإسلاميالعربيالعالم

القراء،لأمهرالعشرللقراءاتكاملةختمةلتسجيلحاليًاجايىالعمل.

الجليل.العملهذالإتمامالمشرفةالجهةيوفقأناللهنسأل

القرآنقراءةكيفيةالمشاهدينتعليمخلالهامنيتمّفضائيةقرآنيةبرامج.

تلاواتهم،لتصحيحالبرنامجوقتمباشرةالهواءعلىالاتصالإمكانمع،الكريم

سويدرشديأيمنالدكتورهمّدقيماالبرامجهذهومنالتجويد،قواعدوشرح

والمصريالعراقيكاللون،المقامأداءطريقةفيالإسلاميةالبلدانتراثتعكسوهي(1)

الراحلة.أوبالهويةأيضًاالألوانهذهوتُسمّىوغيرها،واليمنيوالمغربيوالحجازي
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كونها،الكثيرةالفوائدمنالمتلفزةالمرئيةالبرامجهذهفيمايخفىولااترأ،قناةعلى

.والصورةبالصوت

القراء،لأشهرالمتنوعةوالختماتالتلاواتببثالمختصةالفضائيةالقنوات.

وغيرها.واَياتالكريموالقرآنالمجدكقناة

مع،ومشاهدةَاستماعًاالانترنيتشبكةخلالمناًدجكثيرةمتنوعةبرامج.

القرآثيةالمواقعإلىإضافة،والقراءاتالتجويدمنظوماتشرحفيمفيدةدروس

.(1)كافةنواحيهفيالكريمبالقرآنتعنىالتيوالتفسيرية

قواعدوشرحالتلاوةتصحيحفيالمستمعينتنفعمماثلةإذاعية.برامج

مركز!ديرالكرطانيسعدالشيخهمّدقيالذيالقراَن(َمّلع)برنامجمنهاالتجويد،

ببغداد.السلامدارإذاعةعلى(2)الحكيمالذكر

الإترائية:المؤسساتتاريخمن

العربيالعالمفيإترائيةمؤسساتقيامالمعاصرالوقتفيالقراءاتخدمةمن

بالإجازةالاهتماموعاد،القراءاتعلمعلىيُقبلونالعلمطلبةبدأفقد،والإسلامي

القراءاتبتعليمتعنىومؤسساتمعاهدقيامذلكورافقالمتميز،موقعهيأخذ

.القراَنوعلوم

فصّلوافقد،72-71عر،القراءاتعلمفيتامّدقم)بالاشتراك(،القضاةأحمدينظر:(1)

بها.قاممنإلىمعزوّةوالمرئيةالصوتيةالشجيلاتبعض

01)منأكثروهناك،م0802سنةتأسسوقدببغداد،المركزهذا(2) n)العراقفيمركزًا

وما،وطولهوالإسلاميالعربيالعالمعرضفيالمراكزآلافوجوديخفىولا،العامةب!دارتنا

http://www.al-maktabeh.comوتحفيظه.الكريمالقراَنتعليمفيفائقةخدماتمنتقذمه
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يأتي:ماالمؤسساتهذهومن

ويدرّس،م1946هـ-1365عامأنشئوقد:بالقاهرةالقراءاتمعهد-1

.(1)والكبرىالصغرىالعشرالقراءات

4cهـ-1394عامأنشئتوقد:المنورةبالمدينةالكريمالقرآن-كلية2 f I AV

،والكبرىالصغرىالعشرالقراءاتوتدزس،الإسلاميةالجامعةكلياتمنوهي

والإعجاز)2(.والسيرةوالتوحيدالتفسيرموادمع

عامأنشئتوقد:بالسودانالإسلاميةوالعلومالكريمالقرآنجامعة-3

.(3)بالسودانمتعذدةنروعولها،كلياتستوتضم،م0991هـ-5141

القراَنجامعةكلياتمنوهي:باليمنالكريمللقرآنالعلياالكلية-4

ثحهادةمعوتمنح،م1994عامأنشئتوقدحاليَا،الإسلاميةوالدراساتالكريم

.القراءاتبسندالإجازةالبكالوريوس

وهو:بالأردنالبلقاءبجامعةالدينأصولبكليةالقراَنيةالقراءاتقسم-5

القراءاتفيهاالطالبويتقن،م1002-0002الدرالهصيالعامفيالإنشاءحديث

.(4)بالقراءاتصلةذاتعلومعنفضلَا،والدرةالشاطبيةطريقيّمنالعشر

فُتحوقدببغداد:الجامعةالأعظمالإمامكليةفيالقراَنيةالقراءاتقسم-6

.9.ع،للقراَنالأولالصوتيالجمعالسعيد،لبيبينظر:(1)

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعةالإسلاميةوالدراساتالكريمالقرآنكليةمجلةينظر:(2)

.365ص،\العدد

.9ص،الإسلاميةوالعلومالكريمالقرآنجامعةدليلينظرة(3)

معهد،إلىتطوروقد،73ص،القراءاتعلمفيمقذمات،()بالاشزاكالقضاةاْحمدينظر:(4)

العالمية.الإسلاميةالعلوملجامعةتابعوهو
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هذافيالقراءاتتاريختعزّزرائدةخطوةوُيعدّم1352-.12الدرالهصيالعامفي

وحمزةعاصم:وهمالكوفةفيمنهمأربعة،العشرةالقرّاءمنستةأنتجالذيالبلد

.ويعقوبعمروأبووهما:البصرةفيمنهمواثنان،وخلفوالكسائي

فيفتحهاتمّوقد،بالعراقالقرآنيةللقراءاتالعلميةالإجازةمدرسة-7

الإقرائيالمركزبفتحهاقامالمدرسةوهذه،م4102-1302الدراسيللعامالموصل

رسميةمدرسةوهي،السنيالوقفديوانفيالإسلاميالتعليملدائرةالتابعالعراقي

القرآنية.بالقراءاتتعنى

ديوانلرئاسةتابعبهيتصلوماالكريمبالقرآنمتخصِّصمركزٍتأسيس-8

فيأعمالهباشروقد،(الكريمللقرآنالعراقي)المركزباسموهو،السنيالوقف

القرآنلعلومالوطنيالمركزمثلأخرىإقرائيةمراكزتوجدكما،م1302منتصف

علىالقرآنيةالمسابقاتواقامة،وعلومهالكريمالقرآننشرفينشاطاتولهبغداد،في

واسمع.نطاق

واسعةمتخصصةهيئةوهي:بجدةالكريمالقراَنلتحفيظالعالميةالهيئة-9

الكريمالقرآنبخدمةيتعلقفيماوالإسلاميالعربيبالعالموالصلاتالنشاطات

بصفر.اللهعبدالقارئالدكتورالعامأمينهارأسهاوعلى،وعلومه

تدرّسوعرضهوالإسلاميالعربيالعالمطولفيأخرىمؤسساتوهناك

إلىتهدفوكلها،اه!شردتوطرائقمناهجهافياختلافمعالقرآنيةالقراءات

حفظمنلانهالاندثار؟منيحفظهأنتعالىاللّهشاءالذيالجليلالعلمهذاإحياء

(َنوظف!َحَل!هَلاَن!َهلَركِذلَااقًرَتإِنَامخنُ!:تعالىاللّهقالكما،الكريملكتابهوجلعزاللّه

.19الحجر:9
http://www.al-maktabeh.com
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حتىطويلبزمنتّرمالقراَنيةالقراءاتبأنّ:القولإلىنخلصتقدّموممّا

وجل-عزاللّهبعد-ذلكفيوالفضل،يانعةدانيةأُكلهاوآتتونضجتاستقرت

اللّهيرثحتىالإلهيالوحيمنلاله؟يحفظهأناللهشاءالذيالفنّهذاعلماءلجهود

عليها.ومنالأرضتعالى

**لأ!
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الثاكالمبحث

القرآنجمعوتاريخالقراءاتأنواع

الصحيحة،القراءةوشروطالقراءاتأنواععنالمبحثهذافيأتحدث

الشاذّةالقراءاتعنموجزثمّمنها،المردودوبيانوأقسامهاالقراءاتمنوالمقبول

يأتي:فيماوذلك،الكريمالقرآنجمعتاريخعنوخلاصةبها،يتعلقوما

:القراءاتأنواع

وفيما،(1)وشاذةمتواترة:نوعينإلىوالردالقبولحيثمنالقراءاتتتنوع

بيانها:يأتي

المتواترةالقراءة:الأولالنوع

وضعوقدبها،المقروءالصحيحةالقراءةشروطفيهاتوفرتالتيالقراءةوهي

وهي:،الضوابطأوبالأركانعنهايعبرّوبعضهم،(2)لذلكشروطثلاثةالعلماء

تُحيلالسندمنتهىإلىمثلهمعنجماعةنقلهماوهوالتواتر:حصول.\

اعتبارفيبالتواترأخذواالجمهورلأنّالاَحاد؟بطريقالقراءاتمنجاءماإلىأتعرضلم(1)

وصحتها.القراءةقبول

فما633ص،المصحفرسمالحمد،غانمينظر:الصحيحةالقراءةشروطعنللتوسع(2)

بعدها.
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والأصوليينالقرّاءجمهوررأيهوالشرطوهذا،(1)الكذبعلتواطؤهمالعادة

الاشتهارمعالإسنادصحةاّدعطالبأبيبنومكيالجزريابنأنّبيدوالفقهاء)2(،

القراَنية)3(.القراءةلإثباتكافية

بلواحد،مؤدّاهماالاشتهارمعالسندصحةأوالتواترأنّيظهرالتأوّلوبعد

شرطالركنوهذاالتواتر)4(،بشرطيجزمكتبهمناَخرموضعفيالجزريابنأنّنجد

.(فيه)ْعليهوالمعوّلالفنهذامداراتأعظموهو،الاَتيينللركنينصحة

أصحاهّنأو،طريقألفنحوالقراءاتطرقمنتحرّرماأنّالجزريابنوبيّن

"وهذا:وقال،ومعاصرتهمالناقلينعدالةمنالتثبتبطريقوأعلاهالدنيافييوجدما

.(6)"العلمهذافيفّلأئمنلغيرنايقعلمالتزام

بعداّلإالقراءةقبوليتمّولا،الشاذةمنالصحيحةالقراءةتتميّزوبالتواتر

صحابةمن"خيرِرالنبيعنالرواةسلسلةمنالأسانيدوتتكونالمتواتر،بالسندثبوتها

المسلمون"أجمعفقد،الأزمانجميعفيمتصلةفهيهذا،يومناإلى..وتابعيهموتابعين

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

(6)

.2/432المنيرالكوكبشرح،الفتوحيالنجارابنمحمدينظر:

فيالنفعغيث،الصفاق!حيوعلي،1/016الأحكامأصولفيالإحكام،الآمديعليينظر:

،لأصولاعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد،الشوكانيومحمد،71!،السبعالقراءات

.30ص

فيالنشر،الجزريابنومحمد،57ع،القراءاتمعانيعنالإبانة،طالبأبيبنمكييضظر:

.41/'العشرالقراءات

.45ص،المقرئينمشجد:ينظر

علملأجزاءوالإشاراتالضوابط،(ـه885)تالدينبرهانالبقاعيإبراهيمينظر:

.4عه،الباريكلامتجويدإلىالقاريهداية،المرصفيالفتاحوعبد،42ع،القراءات

http://www.al-maktabeh.com.149/1النشر
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المصاحففييكتبولابقرآنيتهيحكمولابحرفيقرألاأنهعلىالأولالصدرمنذ

.(1)"اليقينبروايتهميحصلكبيرعددويرويهبالتواتر،نقلهيتحققحتى

عنةّمُألاهذهزّيمماوهو،العلمضبطفيالمهماتأهمّمنالإسنادعلموإنّ

شاءمنلقالالإسنادولولا،الدينمن"الإسناد:المباركبناللهعبدقالغيرها،

.(2)"ءاشما

بالغةوسنّةةّمُألالهذهخصيصةالإسنادإنّالعلماء:"قال:الجزريابنوقال

متصلأإسنادًااهّيبنعنتسندأنالأمممنلأُمّةيكنلمولهذا...المؤكدةالسننمن

(r)((ةّمُألاهذهغير

الصحابة،منثمانيةإلىالعشرالقراءاتأسانيد"وتنتهيعاشور:ابنوقال

مسعود،بناللهوعبد،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمر:وهم

عنهم،اللّهَيِضرالأشعريموسىوأبو،ثابتبنوزيدالدرداء،وأبو،كعببنوأبي

.(4)"بعضهمإلىوبعضها،الثمانيةجميعإلىينتهيفبعضها

يكونأن:الموافقةومعنىاحتمالًا،ولوالعثمانيةالمصاحفرسمموافقة.2

آلائهرُ!اَهَتخَتتخرِىٍتَتَجمتُلَاَّدَعَأَو!:تعالىقولهومثالهبعضها،فيثابئا

المكي،المصحففيثابتةوهي(ْ)(نِم!بإضافةقرأهاكثيرفابن،0011:التوبةأ

العدد،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعة)مجلةالقراءاتعلماءعندالإسناد،الأمينمحمد(1)

.(163هـص37،1425للسنة،129

وأحمد،1/032الدينمنالإسنادأنّبيانباب(5)،النوويبشرحمسلمصحيحمقدمة(2)

.393ص،الروايةعلمفيالكفاية،البغداديالخطيب

.153/1النشر)!لا(

.2/85والتنويرالتحرير(4)

.532ص،المتواترةالعشرالقراءات،راجحمحمدينظر:(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وغيرحذفهاأوالياءزيادةأوحذفهاأوالألفكزيادةتقديرًا:أي،احتمالًاومعنى

العثماني.المصحفرسميحتملهاّممذلك

،!4:الفاتحة9(يَؤهـاذِيهتِِكِلَن!:تعالىقولهمثلتقديرًاتكونقدالرسموموافقة

تعالى:قولهذلكومنكثير،وهوتحقيقاتكونوقد،الألفبحذفرُسمتاهّنإف

وهي1259:البقرةU(لَخمًااهَوُسكَنثُمَّاَهُزِثمدُن!يفَِساَظِقا!ِإ!وَاَنظُرْ

ولا،(1)تحقيقيةموافقةالراءأوبالزايوتراءتهانقط،بغيرالمصاحففيمكتوبة

هذاوعل،(2)الكلمةترآنيةيثبتماالكتابةكيفياتمنالمصحفرسمفيأنّشك

والمقطوعالموصولكمعرفةالرسمعلممنطرفيمعرفةمنالقراءاتلطالببدّفلا

كيفيةذلكعليترتبإذوالمجرورة،المربوطةبالتاءكتبوماوالمحذوفوالثابت

.(3)كلذوغيروالوصلالوقف

مأأفصحكانسواءالنحو،وجوهمنبوجهولوالعربيةاللغةموافقة.3

الأئمّةهاّقلتقددامماالقراءةفيمثلهيضرّلااختلافافيهمختلفًاأمعليهمجمعًافصيحًا،

هذافيالمحققينعندالمختارهووهذا،الصحيحبالإسنادوذاعوشاع،بالقبول

.(4)الشرط

:ةبّيطلافيالجزريابنالق

يَحوياحتمالًاِمسَّرللوكانَنحوِوجهَوافقَمافكلُّ

وتراءتها،703ص،والفروقالمصطلحاتفيمعجمالكليات،الكفويالبقاءأبوينظر:(1)

الباقونوترأالعاشر،وخلفوالكسائيوحمزةوعاصمعامرلابن!نُنشِقُهَا(بالزاي

.(901ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد)ينظر:بالراء(اَهُرُشْنَن!

.411ص،وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات،الفضليالهاديعبد:ينظر(2)

ة16عه،التجويديالمعجم،الشايجيعمرينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.com.1/15العشرالقراءاتفيرث!نلا،الجزريابنمحمدينظر:(4)
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الأركانُ)1(الثلاثةُفَهذهِالقراَنُهوإسنادَاوَصخَ

التواترثرطلأنّ؟الاَخرانالشرطانتحققالتواترثرطتحققإذاآنهومعلوم

بابمنأثبتوهماالعلماءولكنّ،الأعظمالركنهوإذالأركانأوالشروطأصلهو

والتحوّط.الإيضاح

الأئمةأجمعقدمادامإنكارهميُعتبرولمالنحوأهلبعضرأنكرهاقراءةمنوكم

لأنّلغة؟فشوُّولاعربيةقياساهّدريلمثبتتإذاالروايةفإنcّقبولهاعلىبهمالمقتدى

الشاطبي:الإمامقالإليها)2(،والمصيرقبولهايلزممتّبعةةّنسالقراءة

الرِّضَامُتكَفِّلا)3(ِهيِفاَمفَدُونَكَمَدْخَلٌِةَءاَرِقلايِفلكاَيقِلوَمَا

الصحيحة:القراءاتأقسام

قسمين:إلىالأداءكيفيةحيثمنالصحيحةالقراءاتتقسم

الأصول:الأولالقسم

جزئياتعلتنطبقالتيةدرّطملاالقواعد:أي،القراءةأصولبها:والمقصود

واقحقيقلإمالةواوالوقفلإدغامواكالمذ(ورودها)4لكثرةأصولَاتيّمسو،القراءة

إفرادهماحالالقرآنيةالكلماتقراءةفيالأصولهذهوتكونوغيرها،والتسهيل

.32عالعشر،القراءاتفيالنشرطيبةمتن(1)

:ةّنسالقراءةومعنى،1/61النشر،الجزريابنومحمد،1/15،البيانجامع،الدانيينظر:(2)

بشروطهاالقراءاتوهيطتِالنبيعنالمتواترةبالأسانيدالأوائلعنالأواخراهاّقلتيأي

لمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم)ينظر:الأخيرةالعرضةفيالأمرعليهاستقرمما

.(96ص،القراءاتمصطلحات

شرحفيالوافي،القاضيالفتاحوعبد،29صالتهافي(،ووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(3)

.139ص،الشاطبية

.84،137ع،القراءاتعلمفيمقذمات،()بالاشتراكالقضاةأحمدينظر:(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الاَخر)1(.بعضهافيويختلفونبعضهافيالقراءيتفقأصلًا(37)وهيوتركيبها،

مختصربينماوحديثَاقديمًاوتنوعتونثزا،شعرًاتافَّلؤملافيهاكثرتوقد

المؤلفاتضمنالتجويدكتبأهمّذكرالسابعالمبحثفيوسيأتي،وموسّعومتوسط

.القراءاتعلمفي

الفرش:الثانيالقسم

بسط:أيالْفِرَاشِ،ُطْسَبَوُهوشُرْفيوشِرْفَيَشَرَفمَصْدَرُ:اللغةفيوهو

فرشًاوسصّت،مفردةًالقرآذ4الكلمةنطقفىالقزاءاختلافاصطلاحَا:،(2)ََ "-وولسر

مننحوًاالفرشيةالكلماتوتبلغغالبًا)3(،درّطتولمالسورفياهقّرفتولانتشارها

.(4)كلمةألفيْ

اهْارقفقد!6:الحجرات1و،!94النساء:أ(!فتًبَنوأكلمةذلكعلىلأمثلةاومن

من(!وَاَتبَعَكَوكلمة،(ْ)(!فتًبَئؤأوالباقون!فتئبتوا(،وخلفوالكسائيحمزة

منفردَايعقوبقرأها،1111:الشعراءأ(َنوُلَذزالَاوَاَتًبَعَكَلَكَأَنُؤ:منُ!قَالُوَأ:تعالىقوله

.(6)(َكَعَبًتَاَو!قونلباوا،(تْبَاعُكََأ!وَ

الشاذّةالقراءة:الثانيالنوع

،ِروهْمُجلاعنَرَدَن:وشُذوذَاشَذاُّذِشيَوّذُشَي"شَذَّ:الفيروزاَباديقال:لغةالشاذُّ

.21ص،القراءةأصولفيالإضاءة،الضباععليينظر:(1)

)نرش(.مادة،العربلسانمنظور،ابنمحمدينظر:(2)

.2ء1صالتجويديالمعجم،الشايجيوعمر،651ص،الوافي،القاضيالفتاحعبدينظر:(3)

.92ص،الشرعيةوالأحكامالقرآنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءاتحبث!،محمدينظر:(4)

.الحجراتفيومرةالنساءآيةفيمرتان،93،615ص،المتواترةالعشراتالقراء،راجحمحمد(5)

http://www.al-maktabeh.com.137ص،السابقالمصدر(6)
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ْمِهِّيَحفييَكُونوالموالَّذِينَ،القُلالُ:ُذاَّذُشلاو،ُهذَشأووشَذذَهُ،ُرْيَغلاُهَّدَمكهوُهَّذَشو

.(1)"زِلهِمومنا

التسميةبهذه"وكفى:(ـه643)تالسخاويعليالدينعلمالإماموقال

.الشاذةالقراءة:يعنيالجمهور")2(،عليهاّمعوخروجهالشاذّانفرادعلىتنبيها

:الجزريابنقالوقد،الثلاثةالقراءةأركانمنركنفيهااختلما:واصطلاحًا

سواءباطلةأوشاذةأوضعيفةعليهاأُطلقالثلاثةالأركانمنركناختلَّومتى.."

منالتحقيقأئمّةعندالصحيحهوهذا،منهمأكبرهونّمعأمالسبعةعنكانت

.(3)"والخلفالسلف

أركانعنالقراءاتمنخرجماالشاذةالقراءاتأنّالدوصيإبراهيموبين

المنكرةأوالموضوعةأوالضعيفةبالقراءاتيسمّىمافيهاويدخل،المتواترةالقراءة

علىأيضَاشاذةداحَالاعلىيُطلقكماالشاذ،قبيلمنهذافكل،الباطلةأوالغريبةأو

.(4)شاذةقراءةفهياليومبهايُقرأالتيالعشرةعداماوكلالتجوّز،وجه

:الشاذةالقراءةحكم

مشهورانقولانبهاالقراءةحكموفي،(ْ)ونرشأصولالشاذةللقواءة

مالك:عنوروايتاناْحمدعنروايتانوهماللعلماء،

)شذ(.مادة،الشينفصل،المحيطالقاموس،الفيروزآباديمحمد(1)

.1/234الإقراءوكمالالقراءجمال(2)

.1/15العشرالقراءاتفيالنشر(3)

.93-92عى،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصريضظر:(4)

البدوربذيل)مطبوعالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات،القاضيالفتاحعبدينظر:(5)

.(لفرشا)بعدهاوما915س!و،(لأصولا)ء81-15صه،(لزاهرةا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.الصلاةفيبهايقرؤونكانواالصحابةلأنّيجوز؟:الأول

تواترها)1(.لعدمالعلماء؟أكثرقولوهويجوزلا:الثاف

نّيبفقدالقاضيالفتاحعبدذلكفيولخمالقول،الثانيالقولهو:والراجح

تجوزولاقراءلا،تُعدّلاأحدهمأوالأربعةهؤلاءبهاانفردالتيالثماذةالقراءاتأن

النقللفقدهاوالرسمالعربيةوافقتولومطلقًاخارجهاوفيالصلاةفيبهاالقراءة

حيثمنمنهاوالإفادة،الكتبفيوتدوينهاوتعليمهااهمّلعتيجوزولكنبالتواتر،

.(2)والمعنىوالإعراباللغة

الكبار،الأئمةعليهيزللم"والذي:السخاويعليالدينعلمالإماموقال

واجتنابالقرآنتوقير،العربيةوأئمةوالمحدّثينالفقهاءمنالأمصار،جميعفيالقدوة

عنونقلوغيرها"،الصلاةفيالمعروفةالطرقولزومالمشهورةالقراءةواتباعالشاذ

أخذمنالعلمفيإمامَايكون"لا:قولههـ(981)تمهديبنالرحمنعبدالمحدّث

.(3)"0.العلممنبالشاذ

:الشاذةالقراءةفوائدمن

وللجوابفائدتها؟فماالشاذةالقراءةحكمهوهذاكانإذا:يقولأنلسائل

:نقولذلكعن

الجرارالسيلفيكماالشوكاني:الأولبالقولوأخذ،1/922المغني،قدامةبناللهعبدينظر:(1)

شرح،تيميةابنأحمد)ينظر:العلماءوأكثروالحنفيةالشافعية:الثانيبالقولوأخذ،1/239

.(111صالمشهدانيمحمد:تح،أحرفسبعةعلىالقراَنأنزلحديث

،(الزاهرةالبدوربذيل)مطبوعالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءاتينظر:(2)

0.0-504!ع

(r)1/234الإقراءوكمالالقراءجمال.http://www.al-maktabeh.com
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"إنّعبيد:أبيقولالزركمثيذكرفقدالتفسير،بابمنتكونقداهّنإ-

ومنمعانيها")1(،وتبيينالمشهورةالقراءةتفسيرالشاذةالقراءاتمنالقصد

كليأخذملكأمامَهم)وكانعنهالنّهَيِضرعباسابنتراءةذلكعلىالأمئلة

قراءةوفي،(2)79،180:الكهفأكافرَا(فكانالغلام)وأمّاغصئا(،صالحةسفينة

ماذلكفيفإن،189:المائدة9(متتابعاتأيامثلاثة)فصيامعنهاللّهَيِضرمسعودابن

علىافظوا)حعنهااللهَيِضرعائشةمصحففيماوكذا،(3)التأويلصحةعلىيعين

التفسيروهذا،سيأتيمماوغيرها،(4)(رصعلاصلاةالوسطىوالصلاةالملوات

.الرأيمنأففل-شكبلا-

الميمبكسر(البحرين)مجمِعكقراءةاللغويةالفوائدبابمنتكونوقد-

يقاسأندونالفعلهذافي)مفعِل(منالمكاناسمورودعلىبهافيستشهد،الثانية

.أخرىأمثلةوستأتي،(ْ)عليه

ذإفيغفرَ..(اللّهبه)يحاسبكمكقراءةالنحويةالفوائدبابمنتكونوقد-

نإوجوبَامضمرةبأنْبالفاءالمقرونالمضارعالفعلنصبجوازعلىبهايُستدلّ

وجوابها)6(.الشرطجملتيتمامبعدكانت

.412/1البرهان(1)

.1/91النشر،الجزريابنمحمد:ينظر(2)

المشهدافب،محمدتح:،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلحديثشرح:تيميةابنأحمدينظر:(3)

1I-011ص I،القرآنعلومفيالإتقان،السيوطيالرحمنوعبد(/IIA.

.1/214لبرهانا،الزركشيمحمد:ينظر(4)

.471ع،القراءاتعلمفيالإيضاح،المسؤولالعليعبدينظر:(5)

.471ص،السابقالمصدر:ينظر(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:(1)الشاذةالقراءاتأصحابتاريخ

ورواتهموسأذكرهم،أربعةمنهماشتهرولكن،شاذةبقراءاتقرؤواكثيرون

وفياتهم:قِدمحسب

.(ـه11.-12)يساربنالحسنسعيدأبووهو:(2)البصريالحسن(1

مناكثروالورعالزهدفيومناقبهونبلأ،وزهدًاوعملَاعلمًازمانهأهلإمام

وإذا،التابعينخيرةمنوهو،الوعظحسن،اللغةسليم،الفصاحةعظيمتُحمى،أن

وقال،الإمامبالسيدالجزريابنوسئماههو،فالمرادالحديثأهلعند()الحسنأُطلق

لفصاحته.؟لقلتالحسنبلغةنزلالقرآنإنّ:أقولأشاءلو:الشافعيعنه

العاليةأبيوعلى،الأشعريموسىأبيعنالرقاشياللهعبدبنناّطح:علىقرأ

وغيرهم.عنهماللّهَيِضرالخطاببنوعمرثابتبنوزيدكعببنأُبيعن

وعاصمعبيد،بنويونس،الطويلوسلام،البصريعمروأبو:عنهوروى

الجماعة.بهخالفالقراءةفياختياروله،وغيرهم،الجحدري

إتباغاالكريمالقراَنفيوقعحيثالدالبكسردئه()الحمدِ:قراءتهأمثلةومن

فيبياءالجمعميمبصلةوقرأ،للمجهولبالبناء(ُدَبعُيو)إتاكبعدها،اللاملكسرة

سمعهمي(.وعلىقلوبهمي)علىمثل،الكريمالقرآنجميع

وهما:،بوسائطراويانعنهوأخذ

.(3)(ـه091)تنعيمأبو،البغداديثمّالبلخينمرأبيبنشجاع*

لغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات،القاضيالفتاحعبد:ونرشهموأصولهمطرقهمفيينظر(1)

بعدها.وما605ص،(الزاهرةالبدوربذيل)مطبوعالعرب

.(27)رتمترجمة،1/681الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

http://www.al-maktabeh.com.(89)الترجمةرقم،1/338السابقالمصدر:ترجمتهفيينظر(3)
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.البصريعمروأبيراوي،(1)(ـه462)تالنحويالدوريعمربنحفص*

.(ـه123)تالمكيالسهميالرحمنعبدبنمحمدوهومحيصن)2(:ابن(2

مكةقزاءوأعلمثقةوكان،الأعرجوحميدكئيرابنمعمكةأهلمقرئكان

عليها.وأقواهمبالعربية

وغ!يرهم.جبير،بنوسعيد،عباسابنمولىودرباسجبر،بنمجاهدعلىقرأ

سماعيلإ:حروفًامنهوسمع،البصريعمرووأبوعباد،بنشببل:عليهوعرض

وغيرهم.،البصريعمربنوعيسى،المكيمسلمابن

بلدهأهلإجماععنبهخرجالعربيةمذهبعلىالقراءةفياختيارلهوكان

تراءته.عنالناسنرغب

،!9الجمعة:1!فَأشعَؤ((منبدلًاالثه(ذكرإلى)فامضواتراءته:أمثلةومن

منبدلًا(المنفوشو)كالصوف)صالحة(،بإضافة(اًبصغصالحهسفينةو)كل

.15:القارعة9(لعِقنِ!!اَ

وهما:،بوسائطراويانعفوأخذ

كثير.ابنراوي(3)(ـه025)تالمكياللهعبدبنمحمدبنأحمد:البزّي*

r)تالحسنأبوالبغداديأيوببنأحمدبنمحمدشنبوذ:ابنكة ' A(4)(ـه.

.181صورواتهمالعشرةالقراءتواريخ:الخاصالمبحثفيترجمتهستأتي(1)

.(43)رقمترجمة،1/122الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

.11هصورواتهمالعشرةالقراءتواريخ:الخامسالمبحثفيترجمتهستأتي(3)

.(276)الترجمةرقم،2/465الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأسديالكوفيالكاهليمهرانبنسليمانمحمدأبووهو:(1)الأعمش(3

.(ـه148-61)ءالولاب

كان،للسلاطينمجانبًاناسكَاورعَابالقراَن،العلمواسعمتثبتًاحافظَاكان

.هيّرحتووضبطهإتقانهلشدةبالمصحفيُسمّى

حبيش،بنوزر،النخعيوإبراهيمالنجود،أبيبنعاصم:عنالقراءةأخذ

أبيبناللّهعبد:عنوروى،الرياحيالعاليةوأبي،وثاببنويحهـىجبر،بنومجاهد

وغيرهم.جبير،بنوسعيد،أوفى

عرضكما،قدامةبنوزائدة،ليلأبيوابن،الزياتحمزة:القراءةعنهوروى

وغيرهم.المعتمر،بنومنصور،التميميوإبراهيم،فرّصمبنطلحة:عليه

الجكاعة.عنبهخرجالقراءةفياختياروله

الذالبكسرو)ذِزية(جاء،حيثالسينبكسر(نوقِسفي):قراءتهأمثلةومن

جنس.اسمانهعلىبالإفرادالمسجد(فيعاكفونو)وأنتم،وقعحيث

وهما:،بوسائطراويانعنهوأخذ

العباسأبو،البصريالعبادانيجعفربنسعيدبنالحسن:المطوّعي*

.(2)(ـه371)ت

.(3)(ـه388)تالفرجأبو،البغداديإبراهيمبنأحمدبنمحمد:الشنبوذي*

.(14)الزجمةرقم،1/412الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

.(333)الترجمةرقم،2/136السابقالمصدر:ترجمتهفيينظر(2)

http://www.al-maktabeh.com.(036)الترجمةرقم،2/064السابقالمصدر:ترجمتهفيينظر(3)
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البصريالعدويالمغيرةبنالمباركبنيحىمحمدأبووهو:(1)اليزيدييحى(4

(2' Y- ernـه).

باللغةعارفَامفؤهَافصيحَاعلّامةكبيرًاثقةمقرئَانحوئاإعامًاكان

يؤدّبكانإذالمهديخالمنصوربنيزيدلصحبتهباليزيديفرُعو،بادَالاو

.ولده

بنالخليلعنوأخذ،الزياتوحمزةالعلاء،بنعمروأبي:عنالقراءةأخذ

وغيرهم.،جريجبنالملكعبدوسمعأحمد،

،وإسحاقوإسماعيلوإبراهيماللهوعبدمحمدأولاده:القراءةعنهوروى

وأبو،السولصيشعيبوأبو،الدوريعمرأبو:عنهروى!كمحمد،بنأحمدوحفيده

وغيرهم.،ماّلسبنالقاسمعبيدوأبو،الكسائيراويالحارث

فقط.حروفعشرةوهي،البصريعمروأبافيهخالفالقراءةفياختياروله

،(ناصبةَ)عاملةًوكذا،الرفعبدلبالنصب(رافعةً)خافضةً:قراءتهأمثلةومن

.اَلصو1259البقرة9(!يَتَسَنًةهاءوحذف

وهما:،راويانعنهوأخذ

.(2)(ـه235)تأيوبأبو،البغداديالخيّاطالحكمبنأيوببنسليمان!ة

.(3)(ـه303)تجعفرأبوالمفسِّر،البغداديالعسكريجبريلبنفرحبنأحمدكة

.(79)الترجمةرقم،1/032الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

.(021)الترجمةرقم،1/139السابقالمصدر:ترجمتهفيينظر(2)

.(951)الترجمةرقم،1/468السابقالمصدر:ترجمتهفيينظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:الشاذةالقراءاتفيالمؤلفاتأهمّ

منها:متخصصةكتبونرشَاأصولَاالشاذةللقراءات

.(ـه370)تخالويهلابنالقراَنشواذفي-مختصر

الموصلييّنجلابنعنهاوالإيفاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب-

.(ـه392)ت

.(ـه44t)تالدانيعمرولأبيالشواذبالقراءاتالتعريف-

حدود)تالكرمانينصرأبيبنلمحمد(1)المصاحفواختلافالقراءةشواذ-

.(?Arr)تالجزريلابنالعشرةعلىزادفيماالبررةنهاية-

القاضيالفتاحلعبدالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات-

.(a1403)ت

الكريم:القرآنجمعخل!ات

علىوضبطهوتقييدهوجلعزاهِّبربكتابةّمُألاعنايةضمنالنقطةهذهتأتي

وكل،الكريمالقرآنخدمةفيوتنافسهااهِّبحوإي!نهامننابعأمروهوالعصور،ِّرم

الكريم.لكتابهتعالىاللّهحفظفييصثهذا

يأتي:كماوهي،ثلاثتاريخيةبمراحلالكريمالقراَنجمعمزَوقد

العلاءأبيغيىوهو،م1002،بيروت،البلاغمؤسسة،العجليشمران.د:تح،مطبوع(1)

مطوعوهو،والمعانيالقراءاتفيالأغانيمفاتيحكتابصاحب36ءهـ(بعد)تالكرماني

http://www.al-maktabeh.com.(المحققمقدمة1ءص)ينظر:م1002،حزمابندار،!دلجالكريمعبد.د:تح
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"خيرِر:النبيعهدفي:الأولالجمع

شيئين:يعنيالجمعوكان"خرو،النبيعهدفيالكريمالقراَنجُمع

وأأيةنزلتوكلماحُفّاظه،:القرآنوجُمّاعالصدور،فيحفظهأيجمْعهُ-

ماأصحابهيعلّم"بحيرِرالنبيكانوقد،(1)القلوبووعتهاالصدورحفظتهاآيات

سجلّاتهم.صدورهموكانت،ويحفظونهفيتدارسونهالكريمالقراَنمنينزل

مسعود،بناللّهعبد:وهمأحاديثثلاثةفيالحفاظمنسبعةالبخاريذكروقد

وأبو،ثابتبنوزيد،كعببنوأُبيّ،جبلبنومعاذ،حذيفةأبيمولىمعقلبنوسالم

الدرداء)2(.وأبو،السكنبنقيسزيد

كانواعنهماللّهَيِضرالصحابةأنّوردفقدالحصر،يعنيلاالعددوهذا

فيقُتلواالذينالقرّاءوأنّ،وأبناءهمأزواجهمهنوظّفحُيوالقرآنحفظفييتنافسون

مهّنأعلىمحمولالبخاريأحاديثفيمهرْصحف،اًلجرسبعينكانوامعونةبئرحادثة

.(3)أسانيدهمبهواتصلتؤ!"النبيعلكاملأعرضوه

مرتّبأو،فقطتايَالامرتّبأووالسورالآياتمفرّقكتابته:أي،جمْعهُ-

الأولية،الكتابةأدواتمنتيسرماعلى(4)مجتمعةصحائففيوالسورتايَالا

منالقرآننؤلّف!اللّهرسولعند"كنا:قالعفاللّهَيِضرثابتبنزيدفعن

1ع،القرآنعلومفيمباحث،القطانمناعينظر:(1) 1 q.

الأحاديث"ضىِ،النبيأصحابمنالقرّاءباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح:ينظر(2)

.47-46/9،(5003،4999،5004)رقم

.123-112ع،القرآنعلومفيمباحث،القطانمناعينظر:(3)

.911ص،السابقالمصدرينظر:(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مرتبةالسورجمعأو،الواحدةالسورةاَياتجمع:التأليفمنوالمراد،(1)"...الرقاع

.(2)المصحففي

"وهو:لأكتافوا،"رقّأوجلدمن"ويكون:الرقاعاَنذاك)3(لأدواتاوكانت

"وهي:واللخاف،"النخلجريد"وهو:بُسُعلاو،"الحيوانفيالعريضرالعظم

البعير")4(؟ظهرعليوضعالذيالخشب"وهو:والأقتاب،"رقاقبيضحجارة

الوقت.ذلكفيالورقوجودلعدموذلك

لأنفسهم،بعفالاَياتيكتبونعنهماللّهَيِضرالصحابةبعضكانوقد

طالب،أبيبنعلي:ومنهم،تايَالامنينزلمايكتبونكُتّابًااتخذ!يرِرالنبيأنّكما

بكتابةيأمرهم!يرِوالنبيوكان،عنهماللهَيِضركعببنوأُبيّ،ثابتبنوزيد

حفطالديهممايعرضونوكانواسورها،منمواضعهاإلىويرشدهمتايَالا

نزولاستمرارذلكوسببعام،مصحففيمجتمعةالكتابةتكنولموكتابةً،

جمعهإلىالحاجةتدعُولم،والمنسوخالناسخمنهيكونوقدلاَخر،وقتمنالوحي

.(5)دحاومصحففي

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

مرةيكنلمالقراَنجمعبابالتفسير،كتاب،النيسابوريالحاكم،الصحيحينعلالمستدرك

فيهأنّالحاكموبيّن2/92cy،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث:وقال،واحدة

الآخروبعضه،رِيخىالنبيبحضرةجُمعبعضهوأنّ،واحدةةّرميكنلمالقراَنجمعبأنّالبيان

عنهم.اللهَيِضرالخلفاءزمنبعده

.(القرآنتأليفباب،القراَنفضائل)كتاب9/39الباريفتححجر،ابنأحمدينظر:

r1-1"11ع،والمقرئينالقارئينعمدة،الشقانصيأحمد:ينظر Y.

والأثرالحديثغريبفيالنهايةالأثير،ابنالمبارك:أعلاهالترتيبعلىمعانيهافيينظر

2/251،234/3،105/4،244/4،11.

http://www.al-maktabeh.com.12-ه412ص،القراَنعلومفيمباحث،القطانمناعينظر:
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بالجمعالجمعهذاوسمّيالقراَني)1(،للنصوجمعَاتوثيقًاالعملهذاوُيعدّ

.لأولا

عنه:اللهَيِضرالصدّيقعهدفي:الثانيالجمع

ضدعنيفةمعاركالمسلمونوخاضالرذة،حروبوقعتالزمنهذافي

الخطاببنعمردعىالذيالأمرالقزاء،منكبيرعدداستشهادإلىأذىاّممالمرتدين

عنهاللهَيِضربكرأبيعلىيشيروأن،القرآنعلىظافِحلافييفكّرأنعثهاللهَيِضر

،(2)لذلكصدرهانشرحثمّالأمر،أولالصدّيقفتردّدواحد،مصحففيبجمعه

إلَيَّ"أرْسَلَزيد:قال،المهفةهذهإليهوأوكلعنهاللهَيِضرثابتبنزيدإلىفأرسل

ٍرْكَبأَبوقالَ،ُهَدنِععنهالثهَيِضرِباَطجلابنُُرَمُعفإذَااليَمامة،ِلْهأمَقتَلَِرْكَبأبو

،نَاْرُقلاِءاَّرُقِباليَماَمةَمْوَياسْتحَرَّ)3(قَدَْلتَقلاإنَ:فقالَآدانيَرَمُعَّنإ:عنهاللّهَيِضر

أَرَىيِّنإو،ِنَاْرُقلامِنَكَثيرٌَبَهْذَيف،ِنِطاَوملاِببِالقُرَّاءِالقَتْلَُّرِحَتْسَيأَنْأَخشَىيِّنإو

قالَ"!يرِر؟اللهُلوُسَرُهلَعفَيمَلشَيئاتَفعَلَُفْيَكلِعُمَرَ:ُتْلُق،ِنآْرُقلابِجَمْعِتَأْمُرَأنْ

فيورَأيْتُ،لِذَلِكَيرْدَصاللّهَحَرَشىَّتَحينُعِجارُيعُمرُْلَزَيْمَلفخَير،واللههَذاعُمرُ:

ْدَقو،َكُمِهئَنلاٌلِقاعشَافيٌٌلُجَرَكَّنإ:ريْكَبأبوقالَ:زيدٌقالَعُمرُ،رَأىالذيَكِلَذ

ٍلَبَجَلْقَنكَلَّفُونيلَوْاللهفوَ،ُهْعَمْجافالقُرْآنَفتَتبَّعِ،رِر!اللهلِرَسُولِالوَحْيَتَكتُبَُتْنُك

مَلشَيئَاَنوُلَعْفَتكَيفَ:ُتْلُق،ِنَاْرُقلاِعْمَجمِنْبِهِأَمَرَنياَّممعَيَنَلَقثأكَانَماالجِبالِمِنَ

اللهَحَرَشحَتَىيُراجعُنيٍرْكَبأَبوْلَزَيْمَلفخَير،واللّههُوَ:قَالَ"بحيرِر؟اللّهُلوُسَرُهْلَعفَي

مِنَأجْمعُهُالقُرْآنَفتَتئعْتُ،امُهْنعاللّهَيِضَروعُمرَبَكبرأَبيَرْدَصلَهَُحَرَشلِلذييِرْدَص

.59-58صوالتفسير،القرآنعلومفيدراسات،القضاةأحمدينظر:(1)

.1"11ص،والمقرئينالقارئينعمدة،الشقانصيأحمدينظر:(2)

فيالنهايةالأثير،ابنالمبارك)ينظر:ةَذِّشلا:زَحلامِنَاسْتَفْعَلَوهوَوكَثُر،اشتَذيَأاستحزَ:(3)

.(1/436والأثرالحديثغريب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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خُزَيْمةَأَبيمَعَالتَّوبَةِسُوررَرِخآوَجَدْتُىَتح،لاجِّرلاِروُدُصوِفاَخِّللاوالعُسُبِ

عَ!نِرُأَنفُسِ!تمرَسُوهـمِن!تمذَخ!لَقَذ:هرْيَغٍدَحَأمَعَأَجِدهَامَلالأنصَارِيِّ

ىَّتحريْكَبأَبيعِندَُفُحُّصلافكَانتِ،بَرَاءَةَِةمِتاخىَتح1128:التوبة9(ضتنَعاَملَحئهِ

.(1)"عنهماللهرضيَعُمرَِتْنِبحَفصةََدْنِعثُمَّحَياتَهُ،َرَمُعَدْنِعثُمَّ،اللهُهاَفوَت

منكاملةنسخةعملهمويمثّلالمحابة،منجمعذلكفييساعدهوكان

اللهَيِضرعليقالوقد،(2)الأخيرةالعرضةيوافقبماوالسورتايَالاةبّترمالمصحف

جمعمنأولوهو،المصاحففيأجرًاالناسأعظمكانبكر،أبيعلاللّه"رحمة:عق

.(3)"اللوحينبين

الثافي.بالجمعالجمعهذاوسمّي

عنه:الثهَيِضرعثمانعهدفي:الئالثالجمع

الأعاجم،منكثيرٌالإسلامفيودخلالفتوحاتتعّسوتالعهدهذافي

اليَمانِبنَحُذَيفَةَ"أنَّ:الصحيحففي،وأذربيجانأرمينيةغزوكانحينماالأمرواشتدّ

معَوأذرَبيجانَأرمينيَّةَفتحِفيالشامِأهلَيُغازيوكان،عُثمانَعلىمِدقعنهاللّهَيِضر

المؤمنينَأميرَيا:لعُثمانَحُذَيفَةُفقالالقراءةِ،فياختلافُهمحُذَيفَةَفأفزَعالعراقِ،أهلِ

عُثمانُفأرسَل،والنصارىاليهودِاختِلافَالكتابِفييَختلِفواأنقبلَةّمُألاهذهْكِردأ

نَرُدُّهاثمالمصاحفِفيننسَخُهابالصحُفِإلينايلِسرأأنْ:عنهااللّهَيِضرحفصةَإلى

وسعيدَالزُّبَيرِ،بنَاللّهوعبدَ،ئابتٍبنَزيدَفأمَر،عُثمانَإلىحفصةُبهاْتَلَسرأف،إليكِ

عُثمانُوقال،المصاحفِفيفنسَخوها،هشايمبنِالحارثِبنَالرحمنِوعبدَ،العاصِابنَ

.(4986)رقمحديث،القرآنجمعباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح(1)

.62صوالتفسير،القرآنعلومفيدراسات،القضاةأحمدينظر:(2)

http://www.al-maktabeh.com.1/165المصاحفكتاب،السجستانيداودأوابن(3)
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-هوبُتكافالقراَنِمنَشيءِفيثابتٍبنوزيدُأنتممُتفَلَتخاإذا:الثلاثةِالقُرَشِيينَِطهَّرلل

رذَالمصاحفِفيالصحُفَنسَخواإذاحتىففعَلوا،،بلسانِهملَزنفإنمّا،قريشٍبلسانِ

سواهبماوأمَرنسَخوا،اّممبمصحفٍِقُفُأكلإلىوأرسَل،حفصةَإلىالصحُفَعُثمانُ

.(1)"َقَرحُيأنمصحفٍأوصحيفهكلفيالقراَنِمنَ

ذلكىّدأحتىالقراءةوجوهفيكبيرًااختلافارأىعنهاللّهَيِضرفحذيفة

أصحابَعثمانُفاستشاربالأمر،يخبرهعثمانإلىففزع،اًفعببعفهمهمتكفيرإلى

متخصصةلجنةعنهاللّهَيِضرعثمانُوكلّف،للفتنةدرءأالقزاَنجمعفي!يوالنبي

العرضةفيثبتماعلىالقرآنبنسخليقومواعنهالثهَيِضرثابتبنزيدبرئاسة

ونسخواعنه،اللّهَيِضربكرأبيزمنفيكُتبالذيبالمصحفوجيء،الأخيرة

بكرأبيمصحففيتكنلمالتيالقراءاتوجوهاحتملبكونهتميّزكاملًامصحفًا

يحتملهالمالتيالقراءاتفيهاوأودعواأخرىنسخعدةنسخواثم،عنهاللهَيِضر

الذيبالمصحفمصرَّلكيُقرئقارئمعالأمصارإلىبهاوبعث،الإمامالمصحف

النسخعددوكانت،ذلكقبلالناستداولهاالتيالنسخبقيةأحرقواثم،إليهمبعثه

الآتي.المبحثفيبيانهاوسيأتي،(2)سبعةأوستةالمكتوبة

الأمر،وحسمالمسلمينبينالخلافمادّةعنهاللّهَيِضرعثماندرأوبذلك

الثابتةالأخيرةالعرضةفيالسبعةالأحرفمناستقرّبماالقراءةعلىحملهمحيث

وحريٌ،(4987)رقمحديث،القرآنجمعباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح(1)

إليها،اهّدربلوعدهعنهااللهَيِضرحفصةصحفعِرقلمعنهاللهَيِضرعثمانسيدنااْنّبالذكر

الصحابة،عليهاوأجمعبكر،أبيصحفالأصلفيوهي،العثمانيالمصحفأصلولكونها

المصحفتاريخ،القاضيالفتاحعبد)ينظر:الاختلافمنفيهالماالصحفبقيةوأحرق

.(56ع،الشريف

(Y):6ه-64صوالتفسير،القراَنعلومفيدراسات،القضاةأحمدينظر.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ذلكووقععنه،اللّهرضيمناقبهأعظممنالجمعهذاوكان"خيرِر)1(،النبيعن

.(2هـ)33معا

المتحققةالمصلحةأساسعلىكانالكريمالقراَنجمعأنّنعلمأنْبناوحريٌّ

للوصولالأموريناقشونعنهماللهَيِضرالصحابةمعالخليفةوكان،للمسلمين

الجمعهذافرُعو،(3)العامللصالحوالاحترامالودمنجوّفيالخيرتحقيقإلى

الثالث.بالجمع

:(4)الثلاثةالجموعبينالفرق

تايَالاكتابةمعناهكان!يرِوالنبيزمنالجمعأنّلنايتبينسبقفيمابالتأمل

واللخافالعسببيناهقّرفتمعولكنسورها،منمواضعهافيووضعهاوترتيبها

والتحريالكريمالقرآنكلماتحفظالمقصودوكان،تقدمكاوغيرهاالنخلوجريد

فقط.الصدورفيحفظهعلىالتعويليكونلاكيوحروفهألفاظهضبطفي

جميعهالقرآننقلعنعبارةفكانعنهاللهَيِضرالصذيقزمنالجمعوأما

ثبتتماعلىومقتصرًاوالسور،تايَالامرتبواحدمكانفيعحففيوكتابته

الضياعمنعليهخوفًاحفظهفيالاحتياطمفالغرضوكانالتواتر،بطريققرآنيته

الأمصارفيأوتفرّقهمعخهماللّهَيِضرالصحابةمنبعفحملتهموتبعدامّيسولا

وعمربكرأبوالشيخانفعلهالذيبأنّكثيرابنويبين،القراءاتبوجوهالعنايةدون

.89عالوجيز،المرشد،شامةأبوالرحمنعبدينظر:(1)

/layعمل(فريق)إعدادالإسلاميالتاريخفيالميسرةالموسوعةينظر:(2) I.

.3/482الراشدينالخلفاءتاريخ،الصلابيعليينظر:(3)

المصحفتاريخ،القاضيالفتاحوعبد،19ع،القرآنفضائلكثير،ابنإسماعيلينظر:(4)

http://www.al-maktabeh.com.58-57ص،الشريف
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لئلا؟الصحففياللّهكتاببحفظوأعظمهاالدينيةالمصالحأكبرمنعنهمااللّهَيِضر

عندالصحفتلكفكانت،ال!محب"اللهرسولعنُهاَّقَلتمنبِمَوْتِشيءمنهيذهب

حفصةعندثمّ،ةمَّظعممحروسةعندهفكانتبعدهعمرعندثم،حياتهأيامالصدّيق

أميرأخذهاحتىعندهاوبقيت،هتكِرَتوأوقافهعلىهتَّيِصوكانتلأنها؟وفاتهبعد

عنه.اللهَيِضرعفانبنعثمانالمؤمنين

الصحففيمانقلعنعبارةفكانالعثمانيالزمنفيالثالثالجمعوأما

،المتواترةالقراءاتبعفوجوهاحتمالهمعدفتينبينمصحفإلىالسابقةالمجموعة

،الإمامالمصحفيحتملهالمالتيالمتواترةالقراءاتبوجوهأخرىمصاحفنسخثم

بقراءاته"شييهالنبيإلىالمتواتربالإسنادالمنقولالنمالموثقتمثلبمجموعهاوهي

:عدةبميزاتامتازقدالعثمانيالمصحفأنّذلكومعنى،كاملةً

.القراءاتوجوهمنيحتملهأنيمكنمابرسمهمحتملًادفتينبينجمعه:الأولى-

المصحفيحتملهلممماالقراءاتأوجهبقيةعلىالأمصارنُسخاشتمال:الثانية-

.لإماما

"شفه.النبيعنالمتلقاةالصحيحةقراءتهفيالخلافمادةحسم-

.القبولشروطفيهاتتوفرلممماسواهاماوتركالمتواترةتراءاتهحصر-

المردود،منالمقبولوتمييزالقراءاتأنواعلمعرفةاَدجمهمّةالإضاءاتهذهإن

يكنلمالكريمالقراَنجمعوأنّ!كذلك،فيالعلمأهلقيودعلىبالوقوفوذلك

قيامإلىالإسلاميةةّمُألالصالحاستقرّحتىطويلةبمراحلمرّفقدالهيّن،بالأمر

المختلفة.المتواترةلقراءاتهوأخذهانطقهاسلامةفيالساعة

***
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الراجالمبحث

المصحفرممتاوبخ

التعريفحيثمنال!ثريف)1(المصحفرسمعنهذا!المبحثفيأتحدث

يتعلقوماوخصائصهبهالالتزاموحكمنسخهوأسباببالقراءاتوعلاقتهوالنشأة

يأتي:في!وذلك،مهمةمفاصلمنبذلك

لغة:الرسمتعريف

وَرَسْمُالاَثار،منشخصٌلهليسما:وقيلالأثر،بقية:وقيلالأثر،هو:ُمْسَّرلا

الفيومي:وقالورُسُوم)2(،مُسْرَأوالجمع،بالأرضلاصقًاآثارهامنمكانٌالدار:

دريد:ابنوقال،"سُلْفَأوٌسوُلُفوٌسْلَف:مثل،وأرْسُمٌرسومٌوالجمعالأثر،:"الزَسم

.(3)"رثألاهوُمْسَزلا":الأزهريوقال،"رسوموالجمع،أثرهشيءِ:كل"رَسْمُ

إذنه-بعد-اليوسفيوسفغازيالدكتورالمشاركالأستاذالفاضلالأخبحثمنأفدت(1)

الدراساتكليةفييعملوهو،(التحريفمنالقراَنعلىالحفاظفيوأثرهالمصحف)رسم

أمانة.التنويهفوجببعد،ينشرولمالأستاذيةإلىللترتيةقذمهوقد،بدبيوالعربيةالإسلامية

.()رسممادة،العربلسانمنظور،ابنمحمد:ينظر(2)

،هارونالسلامعبد:تح،اللغةتهذيب،الأزهريومحمد،اللغةجمهرةدريد،ابنمحمد:ينظر(01

المنير،المصباح،الفيوميوأحمدعطار،الغفورعبدأحمد:تح،الصحاح،الجوهريوإسماعيل

)رسم(.مادةفيوكلها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بمعنىمسَّرلايذكروالماللغةِعلماءَأَنَّلهحضَّتيالتَّعريفاتهذهفيُرظاَنلاو

العثمانيمسَزلاأوالمصحفرسملأنّالأثر؟:معناهاأَنَّعلىوأجمعوا،والخطّالكتابة

متأخرًا.نشأ

بالشينُمَشَّرلاو،ُمقَّرلاووالسطرُ،،ُرْبَّزلاو،والكتابةُ،الخطُّ:مسَّرلاومرادفات

.(1)المعجمة

اصطلاخا:الرسمتعريف

واصطلاحي.قياسي:قسمينإلىمسَّرلاينقسم

بهالابتداءبتقدير،هجائيةبحروفاللفظتصويرهو:القياسيمسَّرلاف

.(2)عليهوالوقوف

المصاحفمخالفةبهتعرفعلمٌهو:العثمانيلهويقالالاصطلاحيوالزَسم

المصاحف.بهكتبتالذيمسَّرلاوهو،(3)القياسيمسَّرلالأصولالعثمانية

المصحف،خطلمرسوموالاصطلاحياللغويالمعنىبينواضحةفالعلاقة

وكتابة.وخطٌأثرٌفهو،(المصحف)رسم:بتسميتهصحتثمّومن

عنه،اللّهَيِضرعثماننسخهاالتيالمصاحفعنالمصطلحبهذافيُعبّرهذاوعلى

مجردةًوكانتبيانها،سيأتيالتيالإسلاميةالأقطارإلىأرسلهاالتيالمصاحفوهي

ولم،الأخيرةالعرضةفيواستقزَتْترآنيتُهُتواترتْماوتحملُ،لكَّشلاوطقِّنلامن

.القلوبواختلافالفتنةمنخوفَااّلإذلكفعلوما،تلاوتُهْخسْنُت

.2.ص،المبينالكتابوضطرسمفيالطالبينسمير،الضباععليينظر:(1)

.02ص،السابقالمصدرينظر:(2)

http://www.al-maktabeh.com.22ص،السابقالمصدر:ينظر(3)
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:(1)والخطالكتابةبدءعننبذة

شيئًاإلاوالكتابةالخطعنتعرفلاأميةأُمّةإلىبُعث"!ميِوالنبيأنّالمعلوممن

وابنهسفيانوأبوالأربعةالخلفاءومنهمتريش،منرجلًاعشربضعةوهميسيرًا،

يبُأوسعيدبنعمر:المدينةومن،وغيرهمالمقريبنوالعلاءسعيدبنوأبانمعاوية

جميعَا.عنهماللّهَيِضرعمروبنوالمنذرثابتبنوزيدكعبابن

شيخهوسفيانأبيوالدأميةبنحربأنّالتاريخعلماءعندوالمشهور

انتشرتوقد،البلدانتلكمنوتعلّمهأسفارهلكثرةوالكتابةالخطفيالقرشيين

المشركينأسرى!هالنبيلأمربدرغزوةبعدامّيسولاالهجرةبعدالمدينةفيالكتابة

الأسر)2(.منفكاكهممقابلالمدينةغلمانمنعشرةبتعليمالفديةيملكلمممن

والمجنةعكاظفيالموسميةالثقافيةالمجامعمنفيهالماثقافةبلدمكةوكانت

القراءةمنجانبتحصيلعليُقبلونمكةشبابيجعلمماوغيرها،المجازوذي

.(3)والكتابة

انتقالهبعد(4)بالجزمسميوالذيالحيريالأنباريالخطهوالسائدالخطوكان

فكتبواالإسلامجاءنْاإلىوأيامهمورسائلهمأشعارهمبهيكتبونوكانواالحجاز،إلى

(1)

(2)

(3)

(4)

الحمد،غانمينظر:وللتوسع،8-هص،الثريفالمصحفتاريخ،القاضيالفتاحعبد:ينظر

بعدها.ا!ف33ص،المصحفرسم

.182ص،المختومالرحيق،المباركفوريالدينصفيينظر:

.83ص،الشرعيةوالأحكامالقرآنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءاتحبش،محمد:ينظر

الخطتحسينيعنيوهوله(حرفلامْزجوقلمْ،الحرفتسويةوهوالكتابةمن)ضربالجزْم

المصحف،رسمالحمد،وغانم،()جزممادة،المحيطالقاموس،الفيروزآباديمحمد)ينظر:

المعروفاليمنيالخطعنمأخوذغيرالخطهذاأنغانمالدكتورأوضحوقد،(36ص

العربي.الخطأصلحولالمزاعموفندبالمسند،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأمصارفتحبعدالخطتطورثمالعئمانية،المصاحفثمبكرأبيزمنالمصاحفبه

بالخطالمصاحفوكتبت،الحجازيالخطعنبشكلهتميزالذيالكوفيالخطولاسيّما

وإسحاقعجلانبنوالضحاكالمحررقطبةيدعلىالتحسينفيالخطأخذثم،الكوفي

تقدمثمّ،الخطوطأصلهوالذيوالكوفيالحجازيمنمزيجخطفنشأحماد،ابن

أضافالذيالبوابابنثممقلةابنيدعلىالعباسيالعهدفيكبيرةخطواتالخط

التنسيق.جمالفيبارعةتحسيناتالخطإلى

ةلّضفمبهالكتابةوظلّت،القديمالكوفيبالخطجميغاالمصاحفكتبتوقد

لامتيازه؟الهجريالرابعالقرنفيخسّنلاخطإلىعنهتحؤلواحتىالناسلدى

.(1)المصاحفكافّةفيالمستعملهواليومإلىيزالولا،الالتباسعنوبعدهبالوضوح

:(2)المصحفرسم

ومن،الشريفالمصحفبكتابةخاصًااهتمامَاالكرامالصحابةاهغّلقد

،(العثمانيوالرسم،المصحفي)الرسمبمصطلحييسمّىماظهرالاهتمامهذامظاهر

الألفاظتمثيلعلىللدلالةالمصطلحاتمنكبيرًاعددًاالعربيةاللغةعرفتوقد

والهجاء،،والخط،)الكتابة:استعمالالمصطلحاتتلكأشهرأنّاّلإ،مكتوبةبرموز

كانفقد،القرونعبرتطورتقدالمصطلحاتهذهاستخدامأنّويبدو،(مسَّرلاو

غيرهدونأولاًمدخُتساقد(r)()كتبمصادرأحدهوالذي)الكتاب(مصطلح

رسمأنّعلىدلالةذلكوفيالسواء،علالكتابوكتابةالمصحفرسمعلاًمَلَع

الخط،منالمصحفغيرفيساَّنلايستعملهكاناّمعشيءفييختلفيكنلمالمصحف

.88صول،الشرعيةوالأحكامالقراَنيالرسمفيوأئرهاالمتواترةالقراءات،حبشمحمدينظر:(1)

بعدها.فما1هعه،المصحفرسمالحمد،غانمينظر:(2)

http://www.al-maktabeh.com)كتب(.مادة،العربلسانمنظور،ابنمحمدينظر:(3)
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إلىعترجعنصوجملةوهناك)الكتاب(،مص!طلحعليهيطلقذلكجميعفكان

أكثرفتراتإلىاستخدامهامتدّامَّبرو،ذلكعلىتدلالهجريينوالثانيالأولالقرنين

َّلحقد()كتبَمنمصدرهوالذي()الكتابةمصطلحأنّيبدولكن،ذلكمنحداثة

.الاستعمالفيمكانه

فصار،()الكتابةلاستعماللاحقوقتفياستُخدماامَّبرفوالهجاء:،الخطوأما

خطعلىيطلق(المصحف)خطومصطلح،عامةالكتابةعلىيطلق)الخط(مصطلح

أنّالملاحظلكنّ،(1)(الخط)علممصطلحظهرمتأخرةفتراتوفي،خاصةالمصحف

الخطاطين.وصناعة،للكتابةالفنىِالجانبعلىدلالةأكثرصارالخطمصطلح

المصحف:خطتحسين

نوعين:علىكانالمصحفخطوتحسينالفنيالجانبأنّإليهالإشارةتجدرمما

وإثباتالخنجريةالألفإثبات:ذلكومن،الحروففرشضبطفي:الأول

.(2)الهمزاتوإثباتالمتروكةالحروف

وعلامات،ةلّصلا!اثبات،المدّاتإثبات:ذلكومنالأداء،ضبطفي:الثاني

نتائجإلىأدتالتحسيناتهذهأنّشكولاوالإظهار،الإخفاءوعلامات،الإدغام

وقدوالخطأ،اللحنعنوصونهاللعامةوإقرائهالكريمالقراَنقراءةتسهيلفيمفيدة

.(3)!اعجابهمالكريمالقرآنبخدمةالمشتغلينموافقةالتحسيناتهذهنالت

بعدها.وما1/707،الظنونكشف،خليفةحاجيينظر:(1)

بلونالمعتادالحرفبحجمالأصلفيكانتإذمتأخروصفالخنجريةالألفأنّإلىهناأنوّه(2)

الرسم.منلاالضبطأمورمنالمحذوفةالحروفإلحاقوأنّمغاير،

الشرعية،والأحكامالقرآنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءات،حبشمحمدينظر:(3)

10 1- 1"3 A.
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"جردوا:(ـه96)تالنخعيقالفقد،ذلكيكرهونالتابعينبعضوكان

سيرلنبنومحمدهـ(011)تالبصريالحسنوكذلك،(1)"بهتخلطواولاالقراَن

إضافةأيةمنالقرآنيالثصعلىالمحافظةذلكمنقصدهموكان،(ـه011)ت

تشوبه.قد

نقطوششحبالعلماء:ا،قال:فقالالتحسيناتهذهالدالنوويالإماملكنّ

الشعبيكراهةوأما،والتصحيففيهنحّللامنلهصيانةفإنه،وشكلهالمصحف

اليومذلكأُمنوقد،فيهالتغييرمنخوفاالزمانذلكفيكرهاهف!نما؟النقطوالنخعي

منهيُمنعفلم،الحسنةالمحدثاتمنفإنه،اًثَدُحملكونهذلكمنيُمتنعولامنع،فلا

.(2)"ذلكوغيىوالرباطاتالمدارسوبناءالعلمتعشيفمثلكنظائره

اللهلكتابالقارئينخدمةوهيواضحةرؤيةمنينطلقالنوويالإمامأنّويبدو

دونالنمالقرآنيإلىوالإساءةالاختلافمغبةفيوقوعهمدونالسليمبالشكلتعالى

وقاس،بذلكيُخدمبل.Pب!ثيالنمالقرآنييتأثرلاطالماحسنأمرأنهبينوقدقصد،

المختلفة.والتعليمالعلموشؤونالأبنيةمنإليهالحاجةتدعوبماالحسنةالمحدثاتهذه

:(3)المصحفشكلتطور

وبقي،والشكلالنقطمنخاليةكانتالإسلامقبلالعربيةالكتابةأنّتقدم

أيدينابينالتيلصورتهالمصحفاستكمالوأنّ،الإسلامصدرفيذلكعلىالحال

رسممصطلحاتفيالمراحلبعفهذهبيانوسيأقي،الزمنمنعقودَااستغرققد

.11ص،المصاحفنقطفيالمحكم،الدانيعمرواْبوينظر:(1)

(Y)012ع،القراَنحملةآدابفيالتبيان.

ترتيبمعالنقطةهذهفيأفدناومنه،79-74ع،الكريمالقرآنعلومالحمد،غانمينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.comوتلخيم.
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المصحف:شكلإلىأضيفتالتيالتاريخيةالتطوراتأهمنبينهناولكن،المصحف

الثانيالنصفإلىيرجعمبكروقتفيتمقدللحركاتالنقطاستعمالإنّ.\

،(ـه69)تالدؤليلأسوداأبيالجليلبالعالمذلكوارتبط،الهجريالأولالقرنمن

وضعوبذلكللكسرة،الأسفلفيونقطتين،للفتحةفوقمننقطةاستعملحيث

يسمىماوهو،(1)آخرهإلىالمصحفأولمنالحرفحركةبينالتمييزفيالأساس

.الإعراببنقط

تلميذَييدعلىوالشينكالسينالصورةفيالمتشابهةالحرو!تنقيطتم.2

وبذلكهـ(59)تعاصمبنونصرهـ(09قبل)تيعمربنيحمى:وهما،الدؤلي

،التباسدونغيرهتغايرالتيصورتهحرفلكلوصارالمتشابهةالحروفتميزت

.الإعجامبنقطيسمىماوهو

النقطتينبينالاختلاطمشكلةظهرتالدؤليتلامذةمنالإنجازهذابعد.3

هـ(170)تأحمدبنالخليلالجليلالعالمفاستطاع،اللوناختلافرغمالسابقتين

واوفالضمةالنُقَط،بدلصغيرةحروفَاللحركاتجعلبأنالإشكالهذايحلّأن

فوقمائلةفتحةوالألف،الحرفتحتصغيرةياءوالكسرة،الحرففوقصغيرة

والإشمام)2(،والروموالتشديدللهمزةعلاماتوضعذلكجانب!الى،الحرف

يُذكر.لبسدونماالتمامعلىالعربيةالكتابةكملتوبذلك

رأسعندنقاطثلاثشكلعلىأولًاالاَيرؤوسعلاماتوضعت.4

لاحقة،فتراتفيالآيةرقمالدائرةفيجُعلثم،ةرْلادشكلعلىتطورتثم،ةيَالا

وغيرها،الأجزاءوأرقامالسورفواتحلبدايةإشاراتالمصاحفعلىأُدخلت!ك

.6ص،المصاحفنقطفيالمحكم،الدانيعمروأبوينظر:(1)

.7-6ص،السابقالمصدرينظر:(2)
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ذلكفيبعدهممنتسامحثم،السلفبعفعلماءكراهةالإضافاتهذهووجدت

.(1)القرآنبنصيلتبسولاالقارئيفيدممالأنها

الكتابةاستوفتأنبعدالأخيرشكلهالمصحفأخذالسنينبمرور.ه

ومواطنوالأرباعوالأحزابالأجزاءوتعيينالسورأسماءمعونقطهاعلاماتها

العثمانيبالرسمالكتابةعلىالمصاحفخطاطووحافظذلك،وغيرالسجدات

فيسنبينهماعل،(2)الإمامهوالذيعنهالثهَيِضرعئمانزمنالأمصارومصاحف

الأمصار.مصاحف

هوتعالىاللّهلكتابالمميزالرسمهذاظلبعدفيماالعصوراختلافورغم

الكريم.نمالقراَنعلىالمحافظالأصيلالتاريخيالخط

سنةكانالنورورأىالمطابعأنتجتهمصحفأولأنّعلىينعقدلإجماعايكاد.6

المطابعتوالتثمبألمانيا)3(،هامبورجمدينةفيهنكلمانطبعهعلىووقف،م4119

وغيرها.والهندومصرالعثمانيةالخلافةعاصمةإسطنبولفيولاسيماالتاريخذلكمنذ

وتحسينًااَطختلتها،التيالعصورفيتعالىاللّهبكتابمهتمةالأمّةوبقيت

طُبعتحتىالاهتمامبهذاكبيرنصيبعصرولكلوإخراجًا،وشكلَاوتلوينَا

بكلوالتحسينالتطويريزالولا،والإسلاميةالعربيةالدولأغلبفيالمصاحف

ملاحظ.هوكماهذايومناإلىقائمًاالمصحفلخدمةوأشكالهصوره

:بالقراءاتالرسمعلاقة

ذإنسبئا،متأخروقتفيظهر-المصحفرسمأو-العثمانيالرسممصطلح

.4/169الإتقان،السيوطيالرحمنعبدينظر:(1)

376البرهان،الزرك!ثيمحمد:ينظر(2) / I.

http://www.al-maktabeh.com.61،186عر،وحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخ،الكرديمحمدينظر:(3)
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معنىوأصل،بالخطيتعلقمعنىأفيَ(مس)رلمادةتذكرلااللغةمعاجمكافةإن

.(1)()رسوموالجمع،أثره:شيءكلوَرَسْئمالأثر،هو:الرسم

الأثرمعنىإلىإشارةالمصحفخطعلىللدلالةالرسماستعمالكانوربما

،(الخط)مرسوممصطلحفظهر،عليهالمحافظةعلىعالمسلمونيحرالذيالقديم

فيهويظهر،كافةالكتابةبمصطلحاتمشحونالدانيعمرولأبي)المقنع(وكتاب

استعمالنجدكذلك،القراَنخطعلىللدلالة(مس)رمادةاستخدامفيشديدتوزع

.(2)المصاحفخظفي()الرسممصطلح

)هجاءمصطلحعليهايطلقأنيغلبالرسمفيالأولىالمؤلفاتكانتوإذا

،(والمرسوم،)الرسممصطلحإطلاقعليهاغلبالمتأخرةالمؤلفاتفإنّ؟(المصاحف

)الرسممصطلحيستخدمهـ(672)تمالكبنمحمدنجدالمثالسبيلفعلى

:فيقولالرسمفنعنهـ(808)تخلدونبنالرحمنعبدويتحدث،(3)(السلفي

فيالقرآنحروفأوضاعوهي،اَضيأالرسمفنالقراءاتفنإلىأضيف"وربما

.(4)"الخطيةورسومهالمصحف

المصطلحمقابلفي،السلفيالاصطلاحيسمّىدزإنه:القلقشنديويقول

.(ْ)"العرفي

.(مس)رمادة،العربلسانمنظور،ابنمحمدينظر:(1)

رسمالحمد،وغانم،7،22ص،المصريةللمطابعالنعريةالمطالع،الهورينينمرينظر:(2)

.156صهامش،المصحف

.332ص،بركاتكاملمحمد:تحالمقاصد،وتكميلالفوائدتسهيلينظر:(3)

.791/؟خلدونابنتاريخينظر:(4)

.3/172الإنشاصناعةفيالأعشىصبحينظر:(5)
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متعلفاكانمافيسمّيعِلم،أنهعلىالمصحفِِمْسَرعنبعضهمتحمدثكما

متعلقاكانوما،(الرسمب)علموغ!يره،والموصول،والبدلوالناقم،الزائد،ببيان

نصرواستعمل،(1)(الضبطب)علموغيرهوالمد،،والشدة،والسكون،الحركةبعلامة

.(2)(القياسي)الخطلمصطلحمقابلأ(المصحفي)الرسممصطلحالهوريني

والهجاء.للخطمرادفًا،الإملائيالرسمأو)الإملاء(مصطلحظهروقد

إلامصطلحكلاستخداملابستالتيالخاصَّةالمعانيتلكمنالرغموعل

)الرسممصطلحاّلإ،عامةبصورةلبعضهاكمترادفاتتستعملجميغاظلتأنها

.(3)المصحفبخطخاصَاأصبحالذي(المصحفي

الذيالجانبعلىيدلالقراَنيةالدراساتمجالفيالرسممصطلحصاروقد

الشريف.المصحففيالكلماتكتابةبكيفيةيهتم

وثيقاارتباطَامرتبطةالقراَنيةالقراءاتأنّةّمُألاعلماءعندالمقررومن

ذلكفياتّبعنافلوصحيخا،نقلَاإليناالقراءاتتلكونُقلت،العثمانيبالرسم

ورسم،والموصولالمقطوع:ذلكومثال،القراءاتتلكلذهبتالإملائيالرسم

وتراءات،الإملائيالرسمعنتختلفمخصوصةكيفيةرسمهاففي،التأنيثهاء

ببابالقراءاتكتبفيعفالمعبّرهووهذا،العثمانيالرسمعلىمبنيةالعشرةالقرّاء

.(4)الخطمرسومعلىالوقف

أحمد.دوتح:دراسةالخزاز،ضبطشرحفيالطراز،(ـه899)تالتنسيمحمدينظر:(1)

.36ع،شرشال

.\ء62،1ص،النصريةالمطالعينظر:(2)

.571عولهامش،المصحفرسمالحمد،غانمينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.com.186-18ءص،الكريمالقرآنرحابفي،محيسنمحمدينظر:(4)
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منخاليةالأمصارإلىعنهاللهَيِضرعثمانبعثهاالتيالمصاحفوكانت

بأنّعلمَاالبعف،بعضهاعنمختلفةمتعددةقراءاتعنهنشأمماوالتشكيلالنقط

ءاَّرقلااجتهاداتمنليستوأنها"خيرِرالرسولعنوصحتثبتتالقراءاتهذه

الحرفيحتملهماأوالقراءةفيالمصحفعلىيعتمدوالمفالقُرَّاء،ةعبَتُمسنةهيبل

اللّهرسولصحابةعنالمتواترةالروايةولكنها،النطقفيخلافاتمنالواحد

وعنشفويًا،عنهصحابتهىَّقلتوقد،الروايةهوفالأساس"سيرِو،اللهرسولإلى

َّنأونؤكَّدجيل،بعدجيلًاالمتواتربالسندذلكوتوالىالتابعوفي،هاَّقلتالصحابة

كماالقراَنيتلونالصحابةاستمرّوقد،القراءاتأساسهماوالمشافهةالسماع

الإسلاميةالأمصاركلفيتكاثرثمّله،صحبتهمأثناء!يررالرسولمنسمعوه

أمم،بعدأمموخلفهموانتشرواالبلادفياوقَّرفتذلكوبعدالقراء،منأجيال

بالروايةالمشهورللتلاوةالمتقنمنهمفكان،صفاتهمواختلفتطبقاتهموعرفت

.(1)والدراية

خدمفقد،المتواترةوالقراءاتالعثمانيالرسمبيننشأتالعلاقةفإنّوهكذا

كانتالمتواترةالقراءاتسائروأنّ،القرآنيالأداءضبطفيارزَاتوالآخر،منهماٌّلك

حاضرةوكانتالتّواتر،درجاتبأعلالقراءاتتلقواالذينالحفّاظذاكرةفيحاضرة

اللّهَيِضرالكرامالصحابةوصحف،عنهاللّهَيِضربكرأبيجمعفيالكتابيةالوثيقةفي

الأمصار)2(.إلىبعثهاالتيبمجموعهاعنهاللهَيِضرعثماننُسخفيثمّ،عنهم

ماتركعلىالامصارإلىوبعثهاالعثمانيةالمصاحفنسخبعدانعقدكااِلإجماعوقد

موافقًامنهاكانما"كل:قتيبةابنقالوقدتأخير،أوتقديمأوزيادةأوبإبدالخالفها

.39"/13الفتاوىمجموع،تيميةابنأحمدينظر:(1)

.95ص،الشرعيةوالأحكامالقراَنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءات،حبشمحمدينظر:(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(1)"يخالفهفيماذلكلناوليس،بهنقرأأنلناجازكتابهرسمعنخارجغيرلمصحفنا

ألعوبةالكريمالقرآنلصارالمصحفكتابةفيالعثمانيالرسمأهملناأننافلو

كتابتهبعضهمفيقترحتطبيقها،اقترحكتابتهفيفكرةلإنسانْتَّنعكلما،الناسبأيدي

جلبمنأولىالمفاسدودرءالخطر،منذلكفيمايخفىولاغيرها،أوباللاتينية

الشريف.الشرعقواعدمنمعلومهوكماالمصالح

الأمصار:مصاحف

والشامومكةالمدينة:وهيالأمصارإلىوأُرسلتْمصاحفعدةكتبت

لنفسهجعلهالذيسادسها،مصاحفستةأنها:أي،الصحيحعلىوالبصرةوالكوفة

اللّهوعبد،المدينةمقرئهـ(45)تثابتبنزيدأنّالذهبيوذكر،عالخاالمدنيوهو

،الشاممقرئهـ(91)تشهابأبيبنوالمغيرة،مكةمقرئهـ(70)تالسائبابن

التميميقيسعبدبنوعامر،الكوفةمقرئهـ(73)تالسلميالرحمنعبدوأبا

17)ت 0 -' l)عنهاللّهَيِضرعثماناحتبسهالسادسوالمصحف،(2)البصرةمقرئهـ

بالإمامعالمسمّىالخامصحفهاّلإالورَقعلىمكتوبةأنهاالضبّاعوذكر،لنفسه

.(3)الغزالرقّعلمكتوئافكان

بإضافةثمانيةاهّفأآخرونوذكر،البحرينبإضافةسبعةالبعفأنّهاوذكر

السخاويعليالدينعلمقالفقدستة،أنهاالعددفيعليهالمعوّللكن،اليمن

فلم،اليمنومصحف،البحرينمصحففأما،مصاحفستة"إنها:(ـه643)ت

.32ص،القراَنمشكلتأويل(1)

،1/29،43،68،70والأعصارالطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمدينظر:(2)

بعدها.وما2/652:اًضيأله،الإسلاموتارلخ

http://www.al-maktabeh.com.\هص،المبينالكتابوضبطرسمفيالطالبينسميرينظر:(3)
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هـ(1313)تالمخللاتيرضوانالشيخامًفيأالعددهذاورجح،(1)"ًاربخلهايعلم

وبهالاستقراء")2(،لهيشهدكنماستةفيهاالأقوالمعتمدعلىالمصاحف"وعدة:فقال

.(3)القاضيالفتاحعبدالشيخأيضًاأخذ

لأمرين:الرسمعلماءعندعليهالمتعارفهوالعددوهذا

.مسَّرلاكتبأغلبفيالمصاحفهذهعنوردالنقلأنّ:أولهما

الخاعمصحفهومع،الخمسةالأمصارإلىالمقرئينإرسالمبنعُرفما:ثانيهما

ستة.تكون

:(4)المصحفرسمعلمفيمصطلحات

مصطلحاتخاصةبصفةالرسموكتبعامةبصفةالقراءاتكتبفيتدور

يحصلإذبينهاالتمييزمنبدلامصطلحاتأربعةوهي،المصحفبرسممتعلقة

والإعجامالنقطوهي:بعض،علىبعضهاإطلاقفيالعلماءكتبفيالتداخل

فيبينهاالتفريقأهميةعلالحمدقدوريغانمالدكتوروأكد،والضبطوالشكل

يأتي:فيماوأبينها،القراءاتعلملطلابواضحةلتكونالقرآنيةالدراسات

النقطوالجمع،النقطةوالاسمنقطا،ينقطهالحرفنقطمنوهو:النقط10

.(النمالمحقق)من7عرهالإدرشي،محمدمولاي:تح،العقيلةكشفإلىالوسيلة(1)

المنيفة،الاَيوعدوضبطهاالقرآنيةالكلماترسممنعليهاحتوتلماكاشفةشريفةةمّدقم(2)

المراطي.مالمبنعمر:تح،67ص

.59عر،الشريفالمصحفتاريخينظر:(3)

-489ص،المصحفرسمالحمد،وغانم،2/454الإتقان،السيوطيالرحمنعبدينظر:(4)

السجستانيداودأبيلابنالمصاحفكتابمحقق،واعظالسبحانعبدالدينومحبّ،490

.363-362ع،التجويديالمعجم،الشايجيوعمر،48وه1/477-478

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ضمةمنالحروفتحريكفيويكوننقّاط)1(،فهوتنقيطاالمصحفونقّط،والنقاط

نقطوشممّى،الحروفعلاماتمنذلكوغيرومدّوتشديدوسكونوكسرةوفتحة

الراشديالعهدفيذلكوكان،الثانيالمصطلحعنلهتمييزًاالمدوّرالنقطأوالإعراب

الدؤلي.الأسودأبييدعلعنهاللّهَيِضرعليالخليفةزمن

:يقال،نقطتانعليهاالتاءمثلبالسوادالنقطوهوالعَجْم،من:الإعجام02

الحروفتمييزفيويكون،(2)تفجعتقلولا،مثلهوالتعجيم،الحرفأعجمت

نقطوشممّىوالباء...،والنونوالياءوالتاءوالشينالسينبينكالتفريقبالنقاط

يعمربنيحعىبأمرهالثقفيالحجاجيدعلىالأمويالعهدفيذلكوكان،الإعجام

عاصم.بننصروتلميذه

،(3)بالإعرابقيدتهإذامشكولفهوأشكلهالكتابشكلتمن:لْكَشلا03

مخصوعررالمصطلحوهذابالشكال،قوائمهاشدّأيالدابةشكالمنمأخوذوهو

أهلبهليستعينالإعجاممعنىوأعطاهاأحمد،بنالخليلوضعهاالتيبالعلامات

.(4)(رعشلا)شكلباسموعرف،كتابتهمضبطفيوالنحواللغة

،(ْ)للشكلكمرادفالدانيواستخدمه،الرسمعلميقابلوهو:الضبط04

تلميذهـ(496)تنجاحبنسليمانداودأبوواستخدم،والضبطالتقييدومعناه

شاملالضبطعلمأنّويبدو،المصحفناقطعلىللدلالة()الضابطمصطلحالداني

الضبط.بفنيسمّى!ك،النواحيجميعمنالمصحفلضبط

)نقط(.مادة،العربلسانمنظور،ابنمحمدينظر:(1)

.()عجممادةالصحاح،الجوهريإسماعيلينظر:(2)

)شكل(.مادةفيكلاهما،العربلسانمنظور،ابنومحمد،اللغةجمهرةدريد،ابنمحمدينظر:(3)

.13/5المخصص،سيدهابنعليذكره(4)

http://www.al-maktabeh.com.22ص،المصاحفنقطفيالمحكمينظر:(5)
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عنه:اللّهَيِضرعثمانسيدناإلىالمصحفرسمنسبة

عفانبنعثمانالخليفةإلىينسبماكثيزاالعثمانيالرسمأنّملاحظةيجب

.(1)العثمانيالرسم:فيقالعنهاللهَيِضر

بأمرهالمدينةفينسختالتيالمصاحفإرسالبعدجاءذلكأنّفيولاشك

فيها،الكتابةوبطريقة،المصاحفبتلكاسمهفارتبطالأمصار،إلىعنهاللهَيِضر

المصاحفجميعتسميةويصح،عليهالمصاحفبقيةلنسخبالإماممصحفهويسمّى

بعدها)2(.التيالمصاحفكلأصللكونها؟بالإمامالمنتسخة

بعدماساَّنللإماممصحفبنسخأمرلأنه؟إليهنسبةالعثمانيُمسَّرلاوسمي

فاكتبوااجتمعوامحمدأصحاب"يا:فقالالقرآنبعفحروففيالصحابةاختلف

عنهاللّهَيِضربكرأبيصحفمنعنهماللّهَيِضرالصحابةفنسخ،(3)"افامإللناس

عنه،النّهَيِضرن!ثعبأمرالأمصارلسائرمصاحفمنهنسخواثمإمافا،مصحفا

الجهة.هذهمنإليهفنسب

منأكثريحتملرسمهلأنّ؟والمنطوقالمكتوببينالتامةالموافقةفيهتراعولم

؟الأصولدونالفروععلبعفالمواضعفيكتببلوحِكَم،لعللمنطوقةصورة

الواووالأصلالواو،دونبالهمز(ْتَتقأ)كتابةنحووذلك،الأصلعلىالفرعليدل

التوقيت.منلأنها

صفحات،السنديطاهروبْاو،27هص،القرآنعلومفيمباحث،الصالحصبحيينظر:(1)

.167ع،القراءاتعلومفي

.091-189وص،157عرهامش،المصحفرسمالحمد،غانمينظر:(2)

رسمهوغرائبالقرآنتاريخ،الكرديومحمد،1/376البرهان،الزركشيمحمدينظر:(3)

.6ع،وحكمه
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مقصورةمتبعةةَنسرسمه))إنّوقالوا:،المتبعبالخطالمصحفرسموسفوا

المصحف،خطعليهما:يقاسلاخطان:ويقال،(1)"عليهيقاسولايقاسفلا،عليه

.(2)العروضوخط

العثماني:الرسمقواعد

يشملأنيمكنالذيالأمثلالمنهجأنّالحمدقدوريغانمالدكتوريبين

ورمزهاللغويالصوتبينالعلاقةأساسعلىيقومالذيهوالرسمظواهركل

هذهويقابلرمزا،يعدّ(28)ادالعربيةالحروفمنحرففكل،يمثلهالذيالكتابي

والواوالهمزةمعتشتركالتيالثلاثالطويلةالحركاتبإضافةصوتًا(1r)الحروف

.(3)الصوامتوالياء

تنحصرإذ،إيضاحيةأمثلةمعالقواعدإلىنشيرهناولكنا،واسعالبابوهذا

،الحذفوهي:،معروفةقواعدستفيالقياصيللرسمالعثمانيالرسممخالفة

إحداهماعلفكتبقراءتانفيهوما،والفصلوالوصل،والإبدال،والهمزة،والزيادة

موجزةالقواعدهذهعلىأمثلةونبين،(4)الرسميحتملهمماالمصاحفجميعفيلهاتغليبًا

يأتي:فيما

،والذي،كاليل،واحدةبلامبعفالكلماتكتابةنحو:وذلك:الحذف01

مثل:،مضاعفةبلامكتبتقدبعفالكلماتنجدبينماوغيرها،،والتيوالذان،

.8/433،المحيطالبحر،حيانأبوومحمد،27ص،النصريةالمطالع،الهورينينصر(1)

،1/134فهدالملكمجمعط،التنزيللهجاءالتب!نمختصرداود،أبونجاحبنسليمانينظر:(2)

.1/376البرهان،الزركشيومحمد

.252-240،251،صالمصحفرسمينظر:(3)

،23ص،الطالبينسمير،الضباعوعلي،4/147الإتقان،السيوطيالرحمنعبدينظر:(4)

http://www.al-maktabeh.com.(2/458النشر)ينظر:الأولىالخمسةعلىالجزريابنواقتصر
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منحذفماأيضاذلكومنوغيرها)1(،،اللوامةاللؤلؤ،اللهو،اللغو،،اللعنة

،111الإسراء:أ(اَقِيلنمنَنُ!وَلَدع:تعالىقولهمثلبعدها،للساكنرسمًاالواوات

،(2)الرسمعلىيكونعليهاوالوقف،!24:الشورى9(اَلنطِلَاَلتَهُُحخَيو!:وقوله

السالمالجمعمنالألفكحذفاختصازاحذفماومنهيمحو،يدعو،وأصلهما:

!تُعَلِمَنِ:تعالىقولهفيكماالياءاتحذفوكذا،(َتياِقِدَص،!خلِدُوتَ:مثل

اَتمُؤيحضِب(!ئبِىنحوالنونينإحدىحذفوكذا،166:الكهفأ(رُشداَتخِلُعاَّمِم

ذلكوغير،الحذفعلىللدلالةالملحقةالصغيرةالنونونلاحظ،188الأنبياء:9

.(3)ريثك

مواضع:أربعةفيوذلك،الدالبعدبألف)ثمودا(كلمةككتابة:الزيادة02

،!38:نلفرقاا9(ِقمًرلَاوَعَادَاوَثَمُوَدأوَأَصبَ!وهوأ(رَئهق!!فَرُو(ثَمُوَدأإِنَ!أَلَاَ

*ُهتَأَو!و،138:العنكبوتأ4مَّسَغِهِتمنِّمئبَفلَ!موَقَدْادَوُمَثَواصاَعَو!و

تبينالقراءاتإلىوبالرجوع،!15-05:النجم9(اثضامادَوُمَثَو!الأوُكَادَعأَتلَكَ

بالتنوين،المواضعهذهقرؤواوالكسائيعامروابنعمرووأباكثيروابننافغاأنّ

منقراءةعلىالعوضألفهيهناالمزادةفالألف،بالدالويعقوبوحمزةوعاصئما

.(كثر)ْذلكوغير،(لأَتيؤ،أُؤلَف،ألَبهكَ،!أُؤلَاَءكلمةذلكمثا،(4)ّْْ -.َ!وي!ود

؟همزاتدونالمصحفرسمفيالعثمانيةالمصاحفكانتفقد:الهمزة03

.67عالأمصار،مصاحفرسمفيالمقغعالدافب،عمروأبو(1)

.2/466النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)

.43ص،الإمامالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلامإيقاظ،الجكنيالشنقيطيمحمدينظر:(3)

ص،المتواترةالعشرالقراءات:راجحومحمد،542ص،المصحفرسمالحمد،غانمينظر:(4)

528.

.64ع،لإماماالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلامإيقاظ،الجكنيالشنقيطيمحمدينظر:ص(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيالهمزاتيتحرىبسليقتهالعربيكانوقدنطقها،فيالمرويةالوجوهلكثرةوذلك

اللحنفشوولكن،فصيحعربيكلهالهمزاتبابفيالمتواترةفالقراءات،اهّناظم

.(1)الكريمالقراَنفيالهمزاتضبطضرورةإلىألجأبالإقراءالأعاجمواشتغال

ألفا،الخفيفةالنونكتابةمثلوذلكباَخر)2(،حرفإبدالوهو:الإبدال04

،[15العلق:]و!لَنصنفَغَا(،132يوسف:]!وَليًكُونا(:تعالىقولهفيذلكوجاء

يِفكَقَوْلِكإِجْمَاغاحْتَفْلابعدألفًاإبدالهاإذ،التنوينأشبهتلأنهابالألفوكتابتها

بمنزلةالفعلفيهنافهي،فْقَوْلانِئةعلىفلأْلاِبرسمكِلَذلَواضربا،:اضربن

،ِهؤَيَحتأ،َةؤًكزلآ،!آلخلَؤةَنحوالألفمنالواوإبدالوكذا،(3)الاسمفيالتنوين

.(4)كلذوغير،(يهأَسَتَى!نحوالألفمنالياءوإبدال،(اَلربَر(

أنواعولها،الرسمفيمفصولاأوموصولَاكتبماأي:والفصلالوصل05

من،أمما،منما،عنلن،أنلم،إنلم،أنما،أينما،إنما،أنلا،أنمنها:كثيرة

مَاكنُعُصقيَأ!نحو:مفصولأكتبفقدما()أين:ذلكعلىوكمثال،(ْ)...منعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

ص،الشرعيةوالأحكامالقرآنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءاتحبش،محمدينظر:

Y/\النشر،الجزريابنمحمدينظر:وأحوالهاوأحكامهاالهمزاتعنوللتوسع،081 7 Y

بعدها.وما

بيانها.فيأفاضوقد،84ء/2النشر،الجزريابنمحمدينظر:

هنداويالحميدعبد:تح،الجوامعجمعشرحفيالهوامعهمع،السيوطيالرحمنعبدينظر:

18/2I.

،الإمامالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلامإيقاظ،الجكنيالشنقيطيمحمدينظر:

.49-48عى

40)بالاشتراكالحذيفيعليالقارئوالشيخبعدهاوما/2النشرتفصيلها:فيينظر

الاتفاقمواضعبيانمعنوعًا(25)فيفضلوهاوقدبعدها،وما411صالميسر،التجويد

http://www.al-maktabeh.comرسمها.فيوالاختلاف
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ومثل:.أ76:النحل9(يُوَخههُ!إَدتمَانحو:وموصولًا،137:الأعرافأ(تَذلمحونَ

وموصولًا،1187:عمرانآل9(يشَتَرُوتَاَمَسثِبَف!:نحومفصولًاكتب،(ام)بئس

.519:البقرة9(أَنفُسَهُئمأكِهِبأؤًزش،اَمَسئل!:تعالىقولهوهوواحدموضعفي

كلمةنحوالتغليببابمنوذلكإحداهما:علىفكتبقراءتانفيهما.6

ونحو،(لمتضقِيم1ََطَز!اَفِدقا!مثل(بالصاد)1المصاحفجميعفيفكتبت(َظرِحتا!

وَسجحُطُ!يَقبِضُ!وَأدلًهُ:تعالىقولهفيبالصادكتبت(وَيَصجطُ،!بَضحطَةكلمة

والكسائيعاصمعنوشببةكثنابنعنوالبزينافعًاأنّوذلك،1245البقرة:9

بإحدىفكتبت،بالسينوالباقونبالصاد،ترؤوهاجعفروأبايعقوبعنوروحَا

حيث،169:الأعراف9(بَكصطَةاَلطقِىِف!وَزَادَكُئم:تعالىقولهفيوكذا،القراءتين

عاصمعنوحفصعامرابنعنوهشامعمرووأبوكثيرابنعنقنبل:بالسينقرأها

بالصاد)2(،والباقون،اختيارهفيالعاشروخلفعنهبخلفوخلادحمزةعنوخلف

بيانمزيدلذلكوسيأتي،الثانيةللقراءةإشارةالصادفوقصغيرةسينكتابةويلاحظ

.القراءاتاختلافأسرارمن:التاسعالمبحثفي

العثماني:الرسمالتزامحكم

خفيةمعانعلدلالةذاتأنهابوضوحيدركالعثمانيالرسملطبيعةالمتأملإنّ

التيالأسرارمنسزٌالعثمانيَمسَّرلاوكأنّ،العقولإليهتهتديلاسّرًالهاوأنّ،دقيقة

الرسمفيالمذاهبهناونعرض،السماويةالكتبسائردونالعزيزكتابهبهااللّهخمرر

اصطلاحي؟هوأممخالفتهوعدمالتزامهيجبتوقيفيهوهلالعثماني

.57ص،الإمامالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلامإيقاظ،الجكنيالشنقيطيمحمد:ينظر(1)

188وص،(الأول)الموضع071ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(2)

الثافي(.)الموضع
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:أقوالأربعةذلكففي

:الأولالقول

العثمانيمسَّرلابالمصحفكتابةأنّعلىوعلماؤهاالأئمةجمهورإليهذهبما

بعدهم،ومنالمفضلةالقرونأهلومنهمعنه،العدوليجوزلا،واجبأمر

ع!يرِو،الرسوليديبينالوحيباَّتُكبهَبَتَكمسَّرلاهذابأنّذلكعلىواستدلوا

الوحيباَّتكعلىيمليوكان،كتابتهمعلوأقرّهم،ثابتبنزيدرأسهموعلى

قولهذلكومنالقواعد،لهميضعكان"خووبأنهواستدلواكتابف،فيويرشدهم

ولا،نيّسلاوفرقالباء،وانصب،القلمفِّرحو،الدواةألق":عنهاللّهَيِضرلمعاوية

هَّنإف،اليسرىأذنكعلىقلمكوضع،الرحيمالرحمنومذَ،اللّهوحسّن،الميمرِّوعت

.(1)"لكأذكر

ثمعنه،اللّهَيِضربكرأبيعهدفيالنحوهذاعلىالقراَنكتابةاستمرتثم

فيالصحفتلكفاستنسخ،خلافتهفيعفاللّهَيِضرعفانبنعثمانحذوهحذا

عمله.الصحابةوأقرَّ،مصاحف

فيالكاتبهوعنهاللّهَيِضرثابتبنزيدجعلأنوتدبيرهاللهحكمةومن

الثلاثالمراتفيالمصاحفبهكتبالذيمسَّرلاأنعلىيدلمما؟الثلاثالمرات

التابعينعهدفيالوحيباّتُكذلكعلومضى،مخالفذلكفييعلمولمواحد،

التيالرسوممنآخررسماًالعثمانيمسَّرلابيستبدلأنأحديفكرولم،وتابعيهم

التأليف.ازدهارعهدفيحدثت

كتاب،السمعانيالكريموعبد،377/1العرفانمناهل،الزرقانيالعظيمعبدينظر:(1)

الملقبشجاعوأبو،589-588/12،(557):الحديثرقموالاستملاء،الإملاءأدب

http://www.al-maktabeh.com.5/439،(8599)الحديثرقم،الخطاببمأثورالفردوسب)ألكيا(،
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إجماعثم،عنهماللّهَيِضرالصحابة!اجماع!يرِرالنبيبإقرارالرسماستقرّوقد

بهذاالقائلينأشهرومن،(1)المجتهدينوالأئمةالتابعينعهدفيذلكبعدعليهةّمُألا

تلميذهعنهنقلفقد،(ـه1321)تالدباغالعزيزعبدالشيخلهوالمنتصرينالمذهب

ولاالقرآنرسمفيلغيرهمولاةباحَّصلل"ما:قولههـ(11هه)تالمباركبنأحمد

الهيئةعلىيكتبوهأنأمرهمالذيوهوع!ىِ،يبَنلامنبتوقيفهووإنما،واحدةشعرة

ٌّرس"وهو:قالثم،"العقولإليهاتهتديلالأسرارونقصانها؟الألفبزيادةالمعروفة

.12)"السماويةالكتبسائردونالعزيزكتابهبهاللّهَّصخالأسرارمن

الثاني:القول

لأنّوذلك؟نَالانعرفهالذيالإملائيبالخطالقرآنكتابةبجوازقالمن

بعضولجهل"ضىِ،النبيأصحابعليهاصطلحمماهوبلتوقيفيًا،ليسالرسم

ورد!بالاتجاههذاأصحابوششدل،الصناعةعنوبعدهمالخطبقواعدالكتّاب

بعفالأخطاءوقوعمنهايُتوهمعنهماللهَيِضرالصحابةبعضإلىمنسوبةآثارمن

ابنمولىوعكرمةيعمر،بنيحعىعنالدانيرواهماذلكفمن،المصحفكتابةفي

فيهافوجدعليهعرضتنسختلماالمعماحفأنّعنهاللهَيِضرن!ثععنعباس

بلسانها")3(.ستعربهاأوستقيمهاالعربفإن"اتركوها:فقالاللحنمنحروفَا

الثالث:القول

الإبقاءمع،وللتعليمللعامةالإملائيبالرسمالمصحفكتابةجوازيرىمن

إيقاظ،الجكنيالشنقيطيومحمد،1/377العرفانمناهلالزرقافط،العظيمعبدينظر:(1)

.93-12ع،الإمامالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلام

.ههصالإبريز،الذهب(2)

.911صالأمصار،مصاحفرسمفيالمقنع،الدانبعمروأبو:ينظر(3)
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الأُفة)1(.أبناءمنوللخاصةللعل!ءبعفالمصاحففيالعثمانيالرسمعلى

الرابع:القول

لاحتىالعثمانيبالرسمكتابتهوحرمة،الإملائيبالرسمالقرآنكتابةوجوب

يجوز"ولا:السلامعبدبنالعزقالفقدباطلقولوهو،القرآنتغييرفيالجهاليقع

،"الجهالتغييرفييقعلئلاالأئمةباصطلاحالأولىالرسومعلىإلاالمصحفكتابة

منتخلولاالأرضوأن،العلمدروسإلىيؤدّيالقولبهذاالأخذأنّالزركشيوبيّن

علالقرآنكتابةبقاءيوضحونالذينالعلماءوجودأنّوالمقصود،(2)بالحجةدئهقائم

.الجهالتحريفمنتعالىاللّهلكتابصونًامنهمالأرضتخلولاالأولىالرسوم

المسلمينإجماعالعلماءنّيبوقد،تقذمكماأدلتهلقوةالأولالقولهووالراجح

فلا،الإجماععليهوقعآنهالدفتينبينوالمجموعالناسبأيديالذيالمصحفأنعلى

ابنوقال،(3)رفاكفهوعامدًاذلكمنشيئًافعلمنوأنّ،بحرففيهينقصولايزاد

اليوممُصحفَاَبَتْكتْسامنأرأيتَله:فقيلمالكسُئِل:أشهب"قال:الحكمعبد

ولكنذلك،أرىلا:فقال؟اليومالهجاءنِمالناسأحدثَماعلىيُكْتَبَأنْاَترى

زولاهذا:مالكِقولعقبقالثمالدافب،عمروأبوذكره،"الأولىالكتْبةعلىيكتب

الأُمّة")4(.علماءمنذلكفيلهمخالف

.rVA/\العرفانمناهلالزرقافي،العظيمعبدينظر:(1)

.1/460البرهان(2)

البجاويعليتح:،المصطفىحقوقبتعريفالشفا،اليحصبيعياضالقاضيينظر:(3)

2/2-r،الجكني،الشنقيطيومحمد،85-1/80القرآنلأحكامالجامع،القرطبيومحمد

.12ص،الإمامالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلامإيقاظ

http://www.al-maktabeh.com.19صالأمصار،مصاحفرسمفيالمقنع(4)
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التيالهجاءعلىيحافظَأَنْلهفينبغيمصحفًاَبَتَكنَمة:البيهقيالإماموقال

أَكْثَرَكانوامهَن!ف،اَئيشكتبوهئِمَايُغَيِّرولافيها،يُخالفهمولا،المصاحفتلكبهاكتبوا

استدراكًابأنفسِنانظنأَنْلناينبغيفلا،اَّنِمأمانةَمَظْعَأوولسانَا،اَبْلَققَدْصَأوعِلْمًا،

.(1)"مهلتَسَقُطًاولاعليهم

المصحفرسمتغييريجوزلابأنهالسعوديةفيالعلماءكبارهيئةأفتتوقد

كانلمااتّباعذلكوفي،خالدةحجةليكونعليههوماعلىبقاؤهيجبوأنه،العثماني

.(2)السلفوأئمةالصحابةعليه

يأتي:بماالأولالقولمرجحاتالشديطاهرأبوأجملوقد

بإقرارحظيقدالكريمالقراَنالصحابةبهكتبالذيالرسمهذاإن.\

الأفة.علىواجبٌواتّباعه!ميلا،الرسول

الإنجازهذاوكان،منهمأحديخالفهولمعنهماللهَيِضرالصحابةعليهأجمع.2

الأمة.علىواجبٌواتّباعُهم،الراشدينالخلفاءعصرفيالكبير

وهو،شرعيةحجةالأمةوإجماع،التابعينعصورمنذالأمةعليهأجمعت.3

المؤمنين.سبيللأنه؟عابّتالاواجب

القراءاتعلىيحتويأنهخاصة،كثيرةومزايامهمةفوائدالعثمانيللرسم.4

.(3)اهلوإهمالالفوائدلتلكتضييعمخالفتهففي،المنزلةوالأحرفالمختلفة

.(2978)رقم،الإيمانشعب(1)

القراَنكتابةتحريم:الهيئةفتوىعننقلاَ،631ص،التجويديالمعجم،الشايجيعمرينظر:(2)

.43ص،عربيةغيربحروفالكريم

.181عر،القراءاتعلومفيصفحاتينظر:(3)
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المصحف:نسخأسباب.!

أهمها:بيانيأتيوفيما،المصحفنسخإلىبمجموعهاأدتأسبابهناك

:القراءاتفيالأمصارأهلاخثلاف10

ملاحظةمنالكريمالقرآنجمعفيمعنامرّماخلالمنواضخاذلكويبدو

مهَارحيث،وأذربيجانأرمينيةفتحفيرآهلماالناساختلافعفالثهَيِضرحذيفة

الأثرفهذانسخها،يبلغهمولم،الأخيرةالعرضةقبلتلقوهاوقراءاتأحرفًايقرؤون

المصاحفنسخفيسببَاكانالأمصارأهلقراءةاختلافأنّعلىالدلالةواضح

التوجيهعلملزمَاحاكماَمصركلمصحفيكونوبهذاالأمصار)1(،إلىوإرسالها

.باتفاقمتّبعةةّنسهيإذالقراءةسَنَنعلىالسيروصواب،التعليمفيالصحيح

:للقرآنالمعلّميناختلاف02

تلقوهماحسب.علىالغلماننومِّلعيالكريمللقرآنالمعلّمونالقراءكانفقد

مختلفة،برواياتيقرؤونالقراَنأهلمنجيل-لذلكتبغا-فنشأ،الأحرفمن

دليلاَوضبطهالمصحفنسخفكان،(2)الصحيحتلقوهْهوماأنّأذهانهمفيووتر

هـ(349)تهاشمأبيبنطاهرأبوبينوقدعنه،يحيدونولابهيسزشدونهاديًا

الصحابةعنسماعَاتلقوهكانواماعلىثبتواناحيةكلأهلأنّمجاهد:ابنتلميذ

ذإعنهالثهَيِضرعثمانلأمرامتئالَاوذلك؟يخالفهماوتركوا،الخطموافقةبشرط

.(3)الكريمللقرآنتحوطًاعليهالصحابةوافقه

.ههص،الشريفالمصحفتاريخ،القاضيالفتاحعبد:ينظر(1)

الحديثة،والاصطلاحاتالتوقيفبينوضبطهالممحفرسم،إسماعيلشعبانينظر:(2)

.17!ص

http://www.al-maktabeh.com.01/654الباريفتححجر،ابنوأحمد،51-41ص،الإبانة،طالبأبيبنمكيينظر:(3)
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الخاصة:المصاحف03

خاصةمصاحفلأنفسهمكتبواعنهماللّهَيِضربعفالصحابةأنّوذلك

بالعرضةنسختالتيبعفالأحرفوفيهاجميعها،السبعةالأحرفعلىمشتملة

كانتالتيالألفاظعلىتشتملكانتأنهاكما،النسخهذاعليطلعواولم،الأخيرة

معلأنفسهمالمصاحفبهذهيحتفظونفظلوا"!ىِاللهرسولمنالتفسيرقبيلمن

عنه.اللّهَيِضرالصديقبكرأبوجمعهلمامخالفتها

مسعود،بناللّهعبدومصحف،كعببنأُبيّمصحف:المصاحفهذهأشهرومن

عنهم،الثهَيِضروغيرهمعمروبنالمقدادومصحف،الأشعريموسىأبيومصحف

؟(1)الاختلافإلىأدىالبعفمنهاوتعلّمبهاأصحابهاوتراءةالمماحفهذهفوجود

صحابي.كلمصحفتخصوإيضاحاتتفسيريةمعانِتايَالاسطوربينتحمللكونها

إنكارإلىالأمروصلحتىالقراءةفيالاختلافإلىأدتالعواملهذهفكل

المصاحفبنسخالأمرجعلمماcآخرعلقارئقراءةبعفوتفضيلعلىبعضهم

الفتنة.بابأماممنيعَااًذسعداهاماواحراق

العثماني:الرسمخواعر!

يأتي:ماأهمهامنبخواعكثيرةالعثمانيالرسماختص

الواحدةالكلمةفيالقراءاتأوجهتضمنه:اًلوأ

موافقةإما،المتعددةالقراءاتلأوجههلّمحمالمصحفرسمفيروعيفلقد

منالصحيحةالقراءةشروطفيذلكبيانوتقدّم،احتماليةموافقةأو،تحقيقية

الثالث.المبحث

الحديثة،والاصطلاحاتالتوقيفبينوضبطهالمصحفرسم،إسماعيلشعبانينظر:(1)

.18-17عر
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العربلغاتبعضرحفظ:ثانيَا

هذهتضمنتوقد،أحرفسبعةعلىنزلبأنهالكريمالقرآنامتازفقد

علىالناسعنهاللهَيِضرعثمانجمعوقدالواحد،المعنىفيالعربلغاتالأحرف

بعففبقيت،السبعةالأحرفعنيخرجولاالرسممعيتوافقبماالقراءاتحروف

مفتوحةبتاءالتأنيثهاءكتابة:ذلكومن،الرسمخلالمنموجودةالعربلغات

قُرءانًا!:تعالىاللّهقالوقدبالتاء)1(،عندهمالوقفكانحيث؟طعئلغةعلىدلالة

القرآنأنّالخاصيةهذهمنفيُفهم128الزمر:9(َنوُقصَيمتُهًلَعَتعِوَحعَرَبِجًّاغَئرَذِى

بعفنرىالفائدةبابومن،لألسنتهمجامعًاوجاء،العربلغةحفظالكريم

ىَلَعاهَب!ِفَنيهيُق!:تعالىقولهفي(!الارآبِكِفكلمة،العرببلغاتجاءتالكلمات

في(!يَأئسَوكلمة،اليمنبلغةالسريرفيهاالحجلةهي،!13:الإنسانأ(ًدِبَاَرألا

،هوازنبلغة()يعلم:معناها،!31الرعد:أءَامَنُوَ((َتميِذًلَايَأئسَخَلَفَأ!:تعالىقوله

،114:الحجراتأشَئا(1غخَلِلى!لَايَلِع!ئِن:تعالىقولهفي(!عِلَياَل!وكلمة

.(2)سبعبلغةالاينقصكم(:معناها

الحركةأصلبيانثالثَا:

منخاليةكانتالأمصارإلىأُرسلتالتيالعثمانيةالمصاحفأنّالمعلومفمن

الكسرةكتابةمثلعليهاتدلبحروفبعفالحركاتإلىالإشارةوفيها،والشكلالنقط

،190النحل:](اَئقُرتىِذ!وَ)يتَاَيِ:تعالىقولهففيواؤا،الضمةوكتابةياء،

،1145الأعراف:1(!سَأُؤرِي!دَارَالقَسِقِينَ:تعالىقولهوفي،الهمزةكسرعلىدلالة

شكل.ولانقطبدونهذاوكل،الهمزةضمعلىللدلالة

.173ص،القراءاتعلومفيصفحات،السنديطاهرأبوينظر:(1)

http://www.al-maktabeh.com.6هص،الشريفالمصحفتاريخ،القاضيالفتاحعبدينظر:(2)
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الحرفأصلعلىالدلالةرابعَا:

مثاله:،الرسمخلالمنالحرفأصلعلىدلالتهالرسمهذاخوا!فمن

ليدل،الألفعنبدلًابالواورسمتفقد(اَلرِفَيَا،َةؤ!َزلَا،!ألصًحلَؤةَكلمةكتابة

:الأفعالمنأيواو،عنمنقلبةفيهاالألفأنوليعرف،الحرفأصلعلىذلك

الياءأصلعلللدلالةبالياءالألفرسم!وَاَلضئَ(كلمةوفي،(َوبرزكوَ،)صلوَ،

كانوإذاباليائي،القراءاتكتبفيويسغى،(!الئفوَئكلمةوكذلكفيميلها،

،(1)(دَنَا،اَعَد،عَفَا،اَفًصلأ!:نحوإمالتهاعدمعلىللدلالةألفارسمتالواوأصلها

.بالواويويسمّى

المختلفةالمعانيبعضرإظهار:خامسًا

معنىعلىموضعفيواحدةكللتدلمختلفتينبطريقتينالكلمةتكتبفقد

عَلَتهِتمُنوُهيَلنًممَأ!:تعالىقولهفي)أم(كلمةقطعذلكفمن،رخَالايخالف

قُ!تَقِجِ(عَكَصِزَطيَتشِىسَؤًيا!أَقَن:تعالىقولهفيووصلها،9511:النساء9(وَ!يلأ

أنهاعلىللدلالةالكتابةفيلأولىا()أمْفقطع،مشددةواحدةميمكتبتإذ،122:الملكا

ْ(2)كتلكليستأنهاعلللدلالةالثانية)أمْ(ووصل)بل(،بمعنىالتيالمنقطعة)أمْ(

الرسمفيواحدةطريقةعلىةّمُألاجمعسادسًا:

كتابةطريقةعلىاهدّحووةّمُألاجمعأنه،العثمانيخواعالرسممنوهذا

تعالى:لقولهتحقيقَابه،والاعتصامباتباعهأمرواوالذي،ربهمكتابفيواحدة

.17ص،الحديثةلامجطلاحاتواالتوقيفبينوضبطهالمصحفرسم،إسماعيلشعبان:ينظر(1)

العرفانمناهلالزرقافي،العظيموعبد،ء3/17المصونالدر،الحلبيالسمينأحمدينظر:(2)

1/376.
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دَّحَوالقرآنفرسم،!103:عمرانآلgجَيعُاوَلَاتَفَرَّلَهُوأ!وِهًلد1وَاغخصِمُوأبِحَتلِ!

،الضياعمنالكتابهذاعلىوالحفاظ،القادمةالأجيالاختلافعدموضمن،ةّمُألا

وتجويدهوحفظهبتعلّمهالقراَنمائدةحولجميعًاةّمُألاالتفاففيواضحالحالوواقع

يستشكلمننرَولم،أسرارهإدراكعن-ا!بر-بعيدهوممنأعجميهممنعناءدون

الألسن.اختلافرغمهمّلعتفيصعوبةيجدأورسمه

بهيتعلقماعلىبالوقوفوحرفيٌ،الأهميةفيغايةالمصحفرسمموضوعإنّ

دالةإشاراتالمبحثهذافيذكرناهوما،الإلهيالوحيبهاامتازوأسرارتاريخمن

ومظانّه.البابهذامصادرفيغَناءٌوللمستزيد،مقتضبوبشكلذلكعل

كبم-كبمكل!

http://www.al-maktabeh.com



ورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخ:الخامسالمبحث

الخامسالمبحث

ورواتهم)1(العشرةالقراءتواريخ

9"\

وأسانيدهمورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخذكرإلىالمبحثهذافيأتعرض

وحسبهذا،كتابنافيالعلملطلابمرجعَالتكونالاختصار؟وجهعلىالمتواترة

الروايةطرقإحصاءمعوتطبيقاتها،القراءاتكتبفيالفنهذاعلماءعندترتيبهم

السبعةالقراءأنّإلىوننوّه،الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشركتابمنعنهم

ابنبعداختيروافقدللعشرةالمتممونالثلاثةوأمامجاهد،ابنالإماماختارهم

بنقلسندهاصحالتيالقراءاتوهي،المشهورةالقراءاتمنقراءاتُهموتعدّمجاهد،

"(2)بالقبولالأمّةاهتّقلتوالعثمانيوالرسمالعربيةووافقت،مثلهعنالضابطالعدل

تواريخهم:ودونك

:(هـ93V)تالزبيدي:ينظرورواتهمالعشرةالقراءتراجمبعفمظانعلىالدلالةبابمن(1)

وأحمدالعشر،القراءاتفيالغاية:(ـه381)تمهرانبنوأحمد،واللغويينالنحويينطبقات

L)تالبغداديالخطيب 4W:القزاءقراءات:(ـه74.)توالأندرابي،بغدادتاريخ

:(ـه748)تالذهبيومحمد،الأعيانوفيات:(ـه681)تخلكانابنوأحمد،المعروفين

:(ـه476)توالكتبي،اًضيألهالإسلاموتاريخوالأعصار،الطبقاتعلىالكبارالقرّاءمعرفة

فيوالنشرالقزاء،طبقاتفيالنهايةغاية:(ـه833)تالجزريابنومحمد،الوفياتفوات

طياتها.بينموزعةتراجمهمالقارئويجدوغيرها،العشر،القراءات

القراءاتفيالبشرفضلاءإتحاف،الدمياطيوأحمد،1/9النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)

.7ص،عشرةالأربع
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:(1)(ـه691-07)المدنينافعالإمامتا!ىلخ(\

القراءاتتاريخفيإضاءات

ونسبه:اسمه

مولىرويم،وأبو،الرحمنعبدأبوالليثينُعيمأبيبنالرحمنعبدبننافعهو

منأصله،السبعةالقرّاءوأحدالمدينةأهلإمام،الشجعيالليثيشعوببنجعونة

.أصبهان

شيوخه:من

أشهرهمومن،بذلكحّرصكماالمدينةأهلتابيمنسبعينعنالقراءةأخذ

:(2)وفياتهمقِدمحسب

.(ـه601)تالنّهعبدأبوالهذليجندببنمسلم.\

1)تالمدنيداودأبوالأعرجهرمزبنالرحمنعبد.2 , vـه).

.(ـه021)تالزبيرآلمولىالمدنيروحأبورومانبنيزيد.3

.(ـه412)تالزهريشهاببناللّهعبدبناللهعبيدبنمسلمبنمحمد.4

.(ـه301)تالمدنيالمخزوميالقعقاعبنيزيدجعفرأبو.ه

.(ـه130)تعنهااللّهَيِضرسلمةِّمأمولىسرجسبنحاّصنبنشيبة.6

المدنيالأنصاريجبيربنخواتبنصالحبنخواتبنصالح.7

.(ـه160-151)ت

.(47)الترجمةرقم،1/142الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

،3/273(2)،3/651(1)لإسلاماتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىنافعشيوخفيينظر(2)

(3)3/a) cf44/r (f) cr'rA)سيأقيع%At / f (V), trY/r (1),11r.http://www.al-maktabeh.com



111ورواتهمالطثرةالقرا،نواريخ:الخامسالمبحث

الصحابةعنالتابعينكبارعلىوبعضهم،الكرامالصحابةعلهؤلاءوقرأ

.(1)عنهمالثهَيِضر

وحاله:علمه

زاهدًا،القراءاتبوجوهعالمًاوكان،بالمدينةالإقراءرياسةنافعإلىانتهت

دُعابة.وفيه،قُلُخلاحسنوكان،سنةستينالنبويالمسجدفيىّلصجوادًا،

قرأ:قالذلكعنسُئلولما،الطيبرائحةمنهيُشمّترأأوتكلّمإذاوكان

.ةّنسنافعتراءة:مالكوقال،(2)نففيالمنامفي"!يِ!النبي

:قال؟إليكأحبّالقراءةَّيأأبي:سألت:حنبلبنأحمدبناللّهعبدوقال

عاصم.قراءة:قالتكن؟لمن!ف:قلت،المدينةأهلتراءة

منوأنطريقًا)3(،(441)بلغتنافععنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

.(4)والاستقامةوالصحةالعلوِّفيعليهمزيدلاماأسانيده

.1/09الثر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

القراءاتفيالتذكرة،(ـه399)تغلبونابنطاهر:منهاالرؤيا،هذهالمصادربعضذكرتْ(2)

الأخيار،السبعةمحاسنفيالأخبارأحاسن،(ـه768)توهبانابنومحمد،1/15الثمان

أنّحمدانعمروبينالقاصح،بنوعليالصفاق!يكعليالشاطبيةشراحوكذا،221ص

)ينظر:البلدانبينالمنورةالمدينةوفضلالقراءبيننافعفضل:شيئينعلىدلتالرؤياهذه

الشاطبي،الإماممعهدمجلةفيبحثالقراء،وتراجمالقراءاتكتبفيالمناماتظاهرة

.(282ص،الرابعالعدد

)ينظر:،(441)المجموعفيكون،(16)عنهورشوطرق،(83)عنهقالونطرقإنحيث(3)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(1/86،59النشر،الجزريابنمحمد

.1/82،95السابقالمصدرينظر:(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:تلاميذهمن

أتقنومن،سنةَسبعينعلىينيفماأترأإذكثير،خلقنافعالإماممنأفادلقد

وهما:؟مشهورانرا!لانرواته

زهرةبنيمولىموسىأبويقرُزلاوردانبنمينابنعيسىوهو:(1)قالون*

بلغةومعناهبقالون،شيخههبّقلوونحويّها،المدينةقارئوكان،(ـه22.-012)

الجيد)2(.:الروم

زوجته،ابنكانإنهويقالكثيرًا،بهواختص،(ـه015)سنةنافععلىوقرأ

إلىاجلس:ليقالحتىعنهوكتبتهامرةغيرقراءتهنافععلىقرأت:قالونوقال

.(3)عليكيقرأمنإليكأرسلحتىأسطوانة

قريشمولىسعيدأبوالمصريالقبطيسعيدبنعثمانوهو:(iورش)*

.(ـه197-110)

شيخههبّقل،الصوتوحسنالتجويدمعبمصرالإقراءرئاسةإليهانتهت

الحمامة.يشبهطائروهو()الورشانإلىنسبة:وقيل،بياضهلشدةبورش

ثمّ،(ـه155)سنةختماتأربععليهفقرأ،نافععلىليقرأالمدينةإلىرحل

الأعلى:عبدبنيونسوقال،العربيةفيبراعتهمعمنازعينازعهفلممصرإلىرجع

.(81)الترجمةرقم،1/326الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

(Y)بالقافينطقونأنهمغيرالروممناه!عمس)وكذا:1/91النشرفيالجزريابنمحمدقال

.(عادتهمعلىكافَا

السابق.المصدر:ينظر(3)

http://www.al-maktabeh.com.(08)الترجمةرقم،1/323الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(4)
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لاالإعرابويبيّنويشدّدويمدّيهمزإذاالصوتحسن،القراءةجيدورش"كان

.(1أ"سامعهيملّه

الشاطبي:الإمامقال

مَنْزِلاالْمَدينَةََراَتْخايِذَّلاَكاَذَفنَافِعٌالطيبِفيَزِّسلاالْكَرِيمُفَأَمَّا

تَأثَلا)2(الرَّفِيعَالمَجْدَبِصُحْبَتِهِْمُهُشْرَوعُثْمانُئُمَّئَسْيِعوَقَالُونُ

:(3)(ـه521-45)المكيكثيرابنالإمامتاريخ(2

ونسبه:اسمه

المكيهرمزبنفيروزانبنزاذانبناللّهعبدبنعمروبنكثنبناللّهعبدهو

الأصل.فارسيمعبدأبوالداريالعطّار

شيوخه:من

حسبومنهم،عنهموروىوالتابعينعنهماللّهَيِضرالصحابةمنعددألقي

:(4)الوفياتقِدم

.(ـه15)تالخزرجييراّجنلاكُليببنزيدبنخالدالأنصاريأيوبأبو.\

.1/91النشر،الجزريابنمحمد(1)

شئمإلى(رّسلا)الكريمبقولهأشاروقد،3ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(2)

)ينظر:إئاهلصحبتهمارفيغامجدَاراوياهجمعأي(الّثأت)وقوله،إليهأشرناكمامنهالطيبرلح

.(11ع،الشاطبيةشرح،الضباععلي

.(37)الترجمةرقم،1/971الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(3)

(2)،2/552(1)الإسلامخل!ات،الذهبيمحمد:الترتيبعلىكثيرابنشيوخفيينظر(4)

.148/3(6)،2/1091(5)،1045و1057/2(4)،829/2(3)،657/2
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السائبأبوالمخزوميعابدبنصيفيالسائبأبيبنالسائببناللهعبد.2

.(ـه70بعد)ت

.(ـه73)تالعوامبنالزبيربناللهعبد.3

حمزةأبومجرَرالنبيخادمالخزرجيالنخاريالنضربنمالكبنأنس.4

الأصح.علىهـ(93)ت

.(ـه051-19)تالمكيعباسابنمولىدرباس.ه

.(ـه031أو2.1)تالحجاجأبوالمكيجبربنمجاهد.6

وحاله:علمه

عليهالمجمعالإماميزلولم،منازعبلاالمكرمةبمكةالإقراءفيالناسإمامكان

ووقار.سكينةعليهمفوّهَا،بليغَافصيخا،بالعربيةعالمَاوكان،وفاتهحتىفيها

علىختمتنعم:قالكثير؟ابنعلىقرأتَعمرو:لأبيقلت:الأصمعيوقال

مجاهد)1(.منبالعربيةأعلموكانمجاهد،علىختمتبعدماكثيرابن

طريقًا)2(.(73)بلغتكثيرابنعنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

:(3)الوفياتقِدمحسبومنهمجماعةعنهالقراءةأخذ

.(ـه150-141)تصدقةابنه01

.1/97النشر،الجزريابنمحمد(1)

)ينظر:،(73)المجموعفيكون،(32)عنهقنبلوطرق،(41)عنهالبزيطرقإنحيث(2)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(97-1/95النشر،الجزريابنمحمد

(2)،3/897(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىكثيرابنتلاميذفيينظر(3)

2/41110(3)،أبيرتسيأتي /4)7(،608/4)6(،581/4)5(،raa / f (0,rf.http://www.al-maktabeh.com
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وسيأتي.،(ـه154)تالعلاءابنعمروأبو.2

.(ـه167)تالبزازديناربنسلمةبنداّمح.3

01)تالفراهيديالأزديأحمدبنالخليل40 vـه).

ويقال،(ـه017)تالمكيإسحاقأبوقسطنطينبناللهعبدبنإسماعيل.ه

القسط.إسماعيل:له

.(ـه179)تالأزديدرهمبنفلدبنداّمح.6

.(ـه981)تالمكيثمّالكوفيالهلاليميمونعمرانأبيبنعيينةبنسفيان.7

وهما:بوسائطعنهروياراويانرواتهأشهرومن

فارسيالحسنأبوالمكيةّزبأبيبناللّهعبدبنمحمدبنأحمدوهو:(1)يّزَبلا*

.(ـه250-170)الأصل

بمكة،الإقراءمشيخةإليهانتهت،ثقةمتقنَاضابطَامحققَاالقراءةفيإمامَاكان

.الحرامالمسجدمؤذّنوكان

المكيمولاهمالمخزوميمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدوهوقُنبُل)2(:*

ضابطًا،متقنَاوكانبالحجاز،لإقراءامشيخةإليهانتهت.(!ه192-951)عمرأبو

بيتِمنهوأوالشديد،ومعناهله،لقبٌوقنبلالأمصار،منإليهالناسورحل

وحذفتبه،كانلداءِقنبيلاسمهدواءَلاستعمالهوقيلالقنابلة،لهميقالبمكة

.(3)اًفيفختالياء

.(801)الترجةرقم،1/365الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

.(177)الترجمةرقم،1/524السابقالمصدر:ترجمتهفيينظر(2)

(r):2/461النهايةغاية،الجزريابنمحمدينظر.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


IIIالقراءاتتاريخيْخأإضاءات

الشاطبي:الإمامقال

مُعْتَلاِمْوَقْلاُرِثاككَثيرُِنْباهُوَمُقَامُهُفِيهَااللّهُدْبَعوَمَكَّةُ

(1)الُبْنُقُبَقَلملاَوْهَوٍدَنَسعَلَىٌدَّمَحُمَولَهُالْبَزِّيْأَحْمَدُرَوى

:(2)(ـه451-86)البصريعمروأبيالإمامتاريخ(3

ونسبه:اسمه

المكرمة،بمكةولد،التميميالمازنيالعريانبنر!عبنالعلاءبنزئانهو

بالكوفة.وتوفي

شيوخه:من

عشرأحدإلىتراءتهموترجع،التابعينأئمةمنعشرثمانيةعنالقراءةأخذ

منكثيرعنأخذفقد،وغيرهمالعشرةالقرّاءمن(3)اًخويشأكثرهموكانصحابيَا،

:(4)الوفياتقِدمحسبوأذكرهم،والبصرةوالكوفةوالمدينةمكةفيالعلماء

.(ـه09)تمهرانبنرفيعالرياحيالعاليةأبو.\

يأمعتلا(القوم)كاثر:بقولهوأشار،3ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(1)

.(12ص،الشاطبيةدضرح،الضباععلي)ينظر:مكةسكناهلشرفوعلاهمالقزاءغلب

.(44)الترجمةرقم،1/223الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

أبيتراءةفيالأصوات،شاهينالصبوروعبد،1/289النهايةغاية،الجزريابنمحمد:ينظر(3)

.39و37صعمرو،

،2/2901(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىعمروأبيشيوخفيينظر(4)

،131صتقدم(r)،8صالشاذةالقراءاتأصحابفيالثالثالمبحثفيتقدم(2)

سيأتي(6)،123صسيأتي(5)،69عالبصريالحسنمعالثالثالمبحثفيتقدم(4)

http://www.al-maktabeh.com.11.صتقدم(9)،11.صنافعشيوخفيتقدم(8)،3/635(7)،132ص



117ورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخالخاسى:المبحث

.(ـه011)تالبصرييساربنالحسن02

.(ـه0Iy)تالمكيكثيربناللهعبد.3

.(ـه123)تالمكيالسهميالرحمنعبدبنمحمدمحيصنابن04

.(ـه127)تالكوفيالنجودأبيبنعاصم.ه

.(ـه513)تالمدفيجعفرأبو.6

.(ـه130)تالمكيصفوانأبوالأعرجقيسبنحميد.7

ء(ـه130)تعنهااللهَيِضرسلمةأممولىنصاحبنشيبة.8

.(ـه169)تالمدنينافع.9

وحاله:هعلم

الإقراءشيوخمنأربعةعلىأخذآنهوتقدّم،بالعلمشغوفًاعمروأبوكان

وكان،صيتهوذاع،علمهوصقل،معرفتهكملتوبهذا،غيرهمعنفضلَاالعشرة

والدين.والأمانةالثقةمعوالعربيةبالقراَنالناسأعلم

عمروأبيعلمقُسملوواللّه:أولادهيعزّيوهوحبيببنيونسفيهوقال

زهادًا.علماءمهّلكلكانواإنسانمئةعلىوزهده

،هّللاإلاإلهلا:فقال،عليهعكوفوالناسمتوافرةوحلقتهبهالحسنمرّوقد

بنسفيانوقال،يؤولذذَفإلىبعلميُوطّدلمِّزعكلأربابًا!يكونواأنْالعلماءكادت

،القراءاتعليّاختلفتقداللّهيارسول:فقلتالمنامفي!كل!اللّهرسولرأيت:عيينة

العلاء)1(.بنعمروأبيبقراءةاقرأ:فقالأقرأ؟أنتأمرنينّمفبقراءة

.1/071النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإصاءاث811

.(1)اًقيرط(\ء4)بلغتعمروأبيعنالروايةطرقأنالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

:(2)الوفياتقِدمحسبومنهم،يُحصونلاخلقعنهالقراءةأخذ

.(ـه177)تالطويلالسعديالتميميسليمانأبوسَلْم)3(بنماّلس.\

.(ـه181)تالإمامالمروزيالحنظليواضحبنالمباركبنالثهعبد.2

.(ـه019)تنُعيمأبوالبلخينصرأبيبنشجاع.3

.(ـه412)تالأنصاريأوسبنسعيدزيدأبو.4

اليزيديالمباركبنيحع!بواسطةعنهأخذاراويانرواتهأتقنومن

هـ(،وهما:202)ت

البغداديعمروأبوالأزديالعزيزعبدبنعمربنحفمرروهوالدُّوري)4(:*

.الصوابعلىهـ(462)تالضريرالنحوي

جامعيمنويعدُّ،وقتهفيالإتراءشيخوهومتقنًا،ثقةًثبتًاكبيرًاضابطًاكان

.(ْ)"طريقهعنالعشرالقراءاتروينا"ولقد:الجزريابنقال،القراءات

،(154)المجموعفيكون،(28)عنهالسوسيوطرق،(126)عنهالدوريطرقإنّحيث(1)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(601-1/501النشر)ينظر:

(2)،4/627(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىعمروأبيتلاميذفيينظر(2)

4/882،(3)4/863،(4)r IA/ o.

.Oyi/4الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد)ينظر:وهموهو()سليمانأبيهفيوقيل(3)

.(181)الترجمةرقم،1/386الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(4)

http://www.al-maktabeh.com.107/1النشر(5)



119وروانهمالعشرةالقبرّاءتواريخالخاسى:المبحث

الرستبيالجارودبنإسماعيلبنالثهعبدبنزيادبنصالحوهو:(الشُو!ي)1*

.(ـه126)تشعيبأبوالرقّي

وقد،وأكبرهماليزيديأصحابأجلمنجليلًا،محزرًامقرئًاضابطَاثقةكان

سنة.(09)قارب

الشاطبي:الإمامقال

الْعَلافَوَالِدُهُالْبَصْرِيوٍرْمَعأَبوصَرِيحُهُمْالمَازِييُّالإْمَامُوَأَمَّا

مُعَفَلاالْفُرَاتِبِالْعَذْبَِحَبْصَأَفسَيْبَهُالْيَزِيْدِيِّىَيْحَيعَكََضاَفَأ

(2)الَّبَقَتُهْنَعال!وسِيئُهُوَبْيَعُشأَبوْمُهُحِلاَصَويِروُّدلاَرَمُعأَبو

La1)الشاميعامرابنالإمامتاريخ(4 1 A- A°:

ونسبه:اسمه

اليحصبي،عمرانأبوعامربنربيعةبنتميمبنيزيدبنعامربناللّهعبدهو

.قحطانمنريْمِحإلىنسبهيرجع،أصيلعربي

البلقاءفيالهجرةمنثمانسنة"وُلدتقائلًا:نفسهعنعامرابنوتحدّث

.(4)"..سنتانولي"!ع!اللهوقُبفرسول،رُحابلهايقالبضيعة

.(911)الزجمةرقم،1/039الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

علمه،أي)سيبه(:بقولهوأشار،3ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(2)

بنيزيدإلىنسبةباليزيديالمعروفهـ(822)تالعدويالمباركبنيحمىهوواليزيدي

هوإذعنه،أخذاأي)تقتلا(هلوَهلو،ولدهيؤدبكانلأته؟المهديالخليفةخالمنصور

.(21ص،الشاطبيةلثرح،الضباععلي)ينظر:وراوييهعمروأبيبينالواسطة

.(36)الزجمةرقم،1/186الكبارءارَعلامعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(3)

.أعوام(011)عاشآَنه:أي،1/425القرّاءطبقاتفيالنهايةغاية،الجزريابنمحمد(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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شيوخه:من

حسبومنهم،عنهمالقراءةوأخذعنهماللّهَيِضرالصحابةمنعددَالقي

:(1)الوفياتقِدم

.(ـه32)تالخزرجياللّهعبدبنعويمرالدرداءأبو.\

.(ـه35)تالمؤمنينأميرعالأمويالعاأبيبنعفانبنعثمان.2

.(ـه53)تالأنصاريمحمدأبوعبيدبنفضالة.3

.(ـه64)تالأنصاريثعلبةبنسعدبنبشيربنالنعمان40

.(ـه85)تالليثيكعببنالأسقعبنواثلة.ه

.(ـه19)تالمخزوميشهابأبيبنالمغيرة06

وحاله:علمه

الأمويالجامعوإماموقاضيها،الشامأهلإمامشهير،عالمالقدر،جليلتابعي

عمروكان،وبعدهوقبلهتعالىاللّهرحمهالعزيزعبدبنعمرأيامفيكثيرةسنينبدمشق

منقبة.بذلكوناهيك،بهيأتمّ

الإقراءمشيخةإليهانتهتحيث،والمشيخةوالقضاءالإمامةلهالثهوجمع

وغيرهم.التابعينمنالعلماءرحالومحطّ،الخلافةدارآنذاكدمشقوكانت،بدمشق

سنةتريبإلىوتلقينَاوصلاةتلاوةتراءتهعلىقاطبةالشامأهلوبقي

الأولالصدرعليهأجمعوقدعامرابننالهالذيالفضلمنبعدُوماذا،(ـه005)

.!؟وخيرهمالناسفضلاءمن

(2)،2/412(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىعامرابنشيوخفيينظر(1)

257/2،(3)2/530،(4)2/510،(Ivc, vyt /2 (7)،1515/2 (6)،727/2 (a\.http://www.al-maktabeh.com
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طريقًا)1(.(013)بلغتعامرابنعنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

:(2)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،كثيرونعنهالقراءةأخذ

.(ـه231)تالدمشقيالأياديشعيبأبويزيدبنربيعة.\

.(ـه451)تالغسانيعمروأبوالذماريالحارثبنيحيى.2

.(ـه481)تالقاضيالهذيلأبوالحمصيالزبيديالوليدبنمحمد.3

.(ـه451)تالدارافيالأزديعتبةأبوجابربنيزيدبنالرحمنعبد.4

.(ـه651)تالدمشقيزبرأبوالربعيزبربنالعلاءبناللّهعبد.ه

1.-161)تاليحصبيعامربنالرحمنعبدشقيقه.6 Vـه).

وهما:بوسائطعنهأخذاراويانعنهالقراءةروىمنأتقنومن

الوليدأبوالدمشقيالسلميميسرةبننُصيربنعمارابنوهو:(3)هشامكة

.(ـه245-153)

وكان،اَلدعضابطَاثقةوكانومفتيها،اهثّدحمووخطيبهاومقرؤهاقشمدُملاع

الرواية.واسعفصيحًا

،(130)المجموعفيكون،(79)عنهذكوانابنوطرق،(51)عنههشامطرقإنحيث(1)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(411-1/111النشر)ينظر:

(2)،3/574(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىعامرابنتلاميذفيينظر(2)

)4/6(4)،3/975الإسلامتاريخ(3)،1/239القراءمعرفة ، 424 / f (o) Orr)

4/436.

.(271)الترجمةرقم،1/396الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:يقولهشامًاسمعت:عبدانوقال،المحلكبيرصدوق:الدارقطنيعنهقال

.(1)ةنسعشرينمنذخطبةأعدتُما

الدمشقيالقرشيالبهرانيذكوانبنبشيربند!أبناللهعبدذَكوان)2(:ابن*

شيخكان،(3)الصوابعلى(42ter-173)ووفاتهولادتهمحمد،وأبوعمروأبو

تميمبنأيوبعلوقرأ،الأمويالجامعوإمام،الإطلاقعلىوقتهفيبالشامالإقراء

.المقرئ

ولابالشامولابالحجازولابالعراقيكنلم:الدمشقيالحافظزرعةأبووقال

.(4)هنمعنديأقرأذكوانابنزمانفيبخراسانولابمصر

الشاطبي:الإمامقال

مُحَلَّلاطَابَتْاللهبِعَبْدِفَتْلِكَعَامِرٍِنْبادَارُِماَشلادِمَشْقُاَفَأَو

(ْ)الَّقَنَتُهْنَعبِالإِسْنَادَِناَوْكَذِلُهُباَسِتْناَوْهَواللّهوَعَبْدٌُماَشِه

(2

(r

(4

.1/511النشر،الجزريابنمحمدينظر:

.(128)الترجمةرقم،1/204الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر

الجزريابنذكرهمابخلافوفاتهحققوقد،5/5611الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:ينظر

خطأمطبعي.هـ(،ولعله202)يهو،115/1النشرفي

.1/151النثر،الجزريابنمحمدينظر:

للناسطابأيمحفلا()طابت:وقوله،3!التهانب(،ووجهالأمافي)حرزالشاطبيةمتن

أخذفقدبينهما،واسطةأيب!سنادالقراءةنقلاأي(الّقنت):وقولهعنه،للأخذفيهاالحلول

أيوبأبيعنذكوانوابن،(ـه002قبل)تالدمشقيالمقرئخالدبنعراكعنهثمام

ابنعنويحعى،الذمارييحىعنوهما،(ـه291)تبالضبيالمعروفالبغداديالتميمي

الذهبي،محمد:عراكترجمةفيوينظر،(13ص،الشاطبيةشرح،الضباععلي)ينظر:عامر

http://www.al-maktabeh.com.1/317النهايةغاية:الجزر!ابنمحمد:التميميترجمةوفي،1/59الكبارالقراءمعرفة



123وروانهمالعشرةالقوّاءتواربخالخاسى:المبحث

:(1)(ـه127-...)الكوفيعاصمامالإمخل!ات(ه

ونسبه:اسمه

بكر،أبوبالولاء،الأسديالحنّاطالكوفيبهدلةدوجّنلاأبيبنعاصمهو

المصادرتتعرضولمبشيء،هذاوليس،هّمأاسموقيل،الصحيحعلىأبيهاسموبهدلة

ولادته.سنةإلم!

شيوخه:من

:(2)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،كثيرينعلترأ

.(ـه74)تالكوفيربيعةبنحبيببناللّهعبدالسلميالرحمنعبدأبو.\

.(ـهAY)تالكوفيالأسديحُباشةبنحبيشبنزرمريمأبو.2

.(ـه98)تالشيبانيإلياسبنسعدعمروأبو.3

.وغيرههـ(93)تعنهاللّهَيِضرمالكبنأنسعنالشريفالحديثروىكما

وحاله:علمه

وإليه،الستةالكتبفيمخرّجوحديثه،بالحديثعالما،الكوفةأهلقارئكان

موضعه،جلسوقد،يملُّسلاالرحمنعبدأبيبعدبالكوفةالإتراءرياسةانتهت

والفصاحة،والتجويدوالتحريرالإتقانبينجمعالأقطار،منإليهالناسورحل

الكريم.بالقراَنصوتاالناسأحسنوكان

.(38)الترجمةرقم،1/402الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

،1/431(2)،1/641(1)القراءمعرفة،الذهبيمحمد:الترتيبعلىعاصمشيوخفيينظر(2)

.1044و1257/2الإسلام)3(تارلخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وقال،عاصممنللقراَنأترأأحذارأيتما:مرارًاالسبيعيإسحاقأبوقال

،رّيخثقةصالحرجل:فقالعاصمعنأبيسألت:حنبلبنأحمدبنالثهعبد

يحققهاةيَالاهذهيردّدفجعلاحتضروقدعاصمعلىدخلت:عياشابنوقال

!هواَتجَسِ!ينَأَشرَعَُوُهَوُئُقَالَهُلكقَحلَاُمُفَلؤَماَلئهِرُذُوأإلَى!غ:الصلاةفيوكآنه

.(1)!62الأنعام:9

طريقَا)2(.(281)بلغتعاصمعنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

:(3)الوفياتقِدمحسبومنهمكثن،خلقالقراءةعنهروى

.(ـه141)تسعدأبوالكوفيالربعيتغلببنأبان.\

.(ـه481)تالأعمشمهرانبنسليمان.2

.(ـه451)تالبصريعمروأبو.3

.(ـه561)تالكوفيالزياتحمزة.4

.(ـه161)تالكوفيالحنفيداّمحأبوصدقةبنالمفضّل05

.(ـه167)تالبزازديناربنسلمةبنخماد.6

.(ـه017-161)تالأزديالنحويالأعورموسىبنهارون.7

I/\المشر،الجزريابنمحمدينظر:(1) 23- I YY.

)ينظر:،(128)المجموعفيكون،(52)عنهحفصوطرق،(76)عنهشعبةطرقإنحيث(2)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،22o-1/012النشر

تقدم(2)،1/248(1)القراءمعرفة،الذهبيمحمد:الترتيبعلىعاصمتلاميذفيينظر(3)

سيأتي(4)،116صتقدم(3)،7.صالشاذةالقراءاتأصحابفيالثالثالمبحثفي

الإسلامتاريخ(V)،11صهكثنابنتلاميذفيتقدم(6)،276/1(5)،126ص

http://www.al-maktabeh.com.1/279القراءمعرفة(8)،4/532



125وروائمالعشرةالقرّاءتواريخ:الخامسالمبحث

.(1)(ـه171)تالنحويالبصريسليمانبنسلام.8

وهما:مشهورانراويانرواتهأتقنِومن

بكرأبوالكوفيمولاهمالأسديسالمبنعياشابنوهوشُعبة)2(:!

.(ـه193-95)

كبارمنعاملًافاضلأ،والحديثالقراَنفيالأعلامالأئمّةهمنثقةحجةكان

.مراتثلاثعاصمعلىهدّوجوالقراَنقرأوقد،السنّةأئمّة

فقدالزاويةتلكإلىانظري؟يبكيكما:فقال،أختهبكتالوفاةحضرتهولما

.(3)!ختمةألفع!ثرةثمانفيهاختمت

الغاضريالكوفيمولاهمالأسديالمغيرةبنسليمانابنوهو:(4)رصفح!

وكان،عاصمبقراءةعاصمأصحابأعلمكان،(ـه185-90)عمروأبوالبزاز

والفضل.القراءةبصحةمعينابنالمحدِّثلهشهدوقد،(زوجته)ابنعاصمربيب

كان:(ـه336)تالبغداديالحسنأبوجعفربنأحمدالمناديابنوقال

قرأهاالتيالحروفبضبطويصفونه،عياشابنفوقالحفظفيهنوّدعيالأولون

بخلافضابطثبتةَمثالقراءةفيآنهالذهبيوبيّن،اًرهدالناسوأقرأ،عاصمعلى

.(5)الحديثفيحاله

اّلإيعرفهلاذلكوأنّبينهماالفرقعلىالذهبيمحمدونوّه،السعديالطويلماّلسغيروهو(1)

.(1/279القراءمعرفة)ينظر:الحُذّاق

.(63)الترجمةرقم،1/280الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

.1/123النشر،الجزريابنمحمد(3)

.(46)الترجمةرقم،1/287الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(4)

.1/231السابقالمصدرينظر:(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإضاءات126

الشاطبي:الإمامقال

وَتَرَنْفُلاشَذًاضَاعَتْْدَقَفأَذَاعُواٌةَثَالَثمِنْهُمْالْغَزَاءِوَبِالْكُوفَةِ

أَفْضَلاالمبَرِّزُِهيِواَرُةَبْعُشَفاسْمُهُوَعَاصِمٌٍرْكَبأَبوفَأَمَّا

(1)الَّضفُمكانَوَبِاْلإتْقَانٌِصفَحَواَضِّرلاٍرْكَبأَبوِشاَّيَعُنْباَكاَذَو

:(2)(ـه561-08)الكوفيحمزةالإمامتايلخ(6

ونسبه:اسمه

أبوبالولاء،التيميالدؤليالزيّاتإسماعيلبنعمارةبنحبيببنحمزةهو

بالزيتيتاجركانلأنهبالزيّاتوسمي،التيميربعيبنعكرمةلَامولى،عمارة

هـ(651)ووفاته،الكوفةإلىمنهاوالجوزالجبنويجلب،حلوانإلىالعراقمنويجلبه

.(3)الجزريابنهقّقحالذيالصوابعلى

شيوخه:كا

:(4)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومنكثنين،عنالقراءةأخذ

.(ـه211)تالياميالكوفيالهمذانيعمروبنفِّرصمبنطلحةمحمدأبو.\

.(ـه012-111)تالكوفيأعينبنحمرانحمزةأبو.2

واتقانشعبةتفضيلإلىأشاروقد،3ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن())

.(41ص،الشاطبيةشرح،الضباععلي)ينظر:واسطةبلاعاصمعنروياوكلاهما،حفص

.(51)الزجمةرقم،1/025الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

.1/130النشرينظر:(3)

،3/272(2)،3/152(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلحمزةشيوخفيينظر(4)

فيالثالثالمبحثفيتقدم(7)967/3(6)،828/3(5)،741/'(4)،473/3(3)

http://www.al-maktabeh.com.07صالشاذةالقراءاتأصحاب



127ورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخالخاس!:المبحث

I)تالكوفيالهمذانيالسبيياللّهعبدبنعمروإسحاقأبو.3 Y A&-).

.(ـه132)تالكوفيباّتعأبوالسلميالمعتمربنمنصور.4

عنهماللهَيِضرالعابدينزينبنالباقرمحمدبنالصادقجعفرالثهعبدأبو.ه

.(ـه148)ت

.(ـه481)تالفقيهالكوفيالأنصاريليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد.6

1)تالأعمشمهرانبنسيمانمحمد-أبو.7 4 nـه).

وحاله:علمه

أتقنوقدوالأعمش،عاصمبعدبالكوفةالقراءةفيالناسإمامكان

اللّهبكتابقيّمَا،اَتبثثقةحجةإمامًاوكانسنة،عشرةخمسابنوهوالقراءة

نظير،لهيكنلمقانتَازاهدَاناسكَاورعَاخاشعًا،عابدَا،للحديثحافظًامجوّدًا،

واللغة.بالفرائضعالماَ

والفرائض،القراَن:عليهماننازعكلسناعليهماغلبتناشيئان:حنيفةأبولهوقال

منحرفًاقرأتما:حمزةوقال،القراَنحبرهذا:يقولهَارإذاالأعمششيخهوكان

.(1)رثأباّلإاللّهكتاب

والحديثالفقهأئمّةوالفضلبالعلملهوشهد،(ـه001)سنةالناسحمزةوأَئمَ

تعالى.النّهرحمهماَدمبنويحىالثوريوسفيانحنيفةكأبي

طريقَا)2(.(121)بلغتحمزةعنالروايةطرقأنالجزريابنوذكر

.1/130النشر،الجزريابنمحمد(1)

)ينظر:،(112)المجموعفيكون،(68)عنهخلادوطرق،(53)عنهخلفطرقإنّحيث(2)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(291-1/261رث!لا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


IVAالقراءاتتاريخ!نيإ!اءات

:تلاميذهمن

:(1)الوفياتقِدمحسبومنهم،مشهورونأعلامالقراءةعنهروى

.(ـه161)تالفقيهالكوفيالثورياللهعبدأبومسروقبنسعيدبنسفيان.\

.(ـه621)تالزاهدالبلخيالعجليإسحاقأبومنصوربنأدهمبنإبراهيم.2

tee)تالكوفيالحنفيعامربنسُليمبنعيسىبنسُليمعيسىأبو.3 1M).

.(ـه189)تالكوفيالكسائيعلي.4

باليزيديالمعروفالبصريالعدويالمغيرةبنالمباركبنيحىمحمدأبو.ه

.(ـه202)ت

.(ـه072)تالأسدياللهعبدبنالفراءزيادبنيحىزكرياأبو.6

،(ـه188)تالكوفيعيسىبنميَلُسبواسطةعنهأخذامشهورانراويانوله

وهما:

-051)محمدأبوالبغداديالأسديالبزّارثعلببنهشامابنوهو:خَلَف*

العالثر.القارئهوإذموضعهفيذكرهوسيأتيهـ(229

عيسىأبوالكوفيالصيرفيمولاهمالشيبانيخالدابنوهوخَلّاد)2(:!ة

قالمتقنَا،ضابطًاأستاذَامجودًامحققًاعارفَاالقراءةفيثقةإمامًاكان،(ـه022)ت

وأجلّهم)3(.سُليمأصحابأضبطهو:الداني

(2)،4/382(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىحمزةتلاميذفيينظر(1)

.5/141(6)،5/226(5)تريباَ،سيأتي(4)،4/861(3)،288/4

.(431)الترجمةرقم،ivy/\الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

http://www.al-maktabeh.com.1/013النشر،الجزريابنمحمد(3)



ورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخ:الخامسالمبحث

الشاطبي:الإمامقال

مُرَتِّلاِنارُقلِلصَبُورًاإِمَامًاِعِّرَوَتُممِنْأَزْكاهُاَمُةَزْمَحَو

وَمُحَفَلا)1(مُتْقِناسُلَيْمٌُهاَوَريِذَّلاوَخَلَأدٌُهْنَعٌفَلَخرَوَى

:(2)(ـه189-191)الكوفيالكسائيالإمامتاريخ(7

ونسبه:اسمه

129

الحسنأبوبالولاء،الأسديفيروزبنبهمنبناللّهعبدبنحمزةبنعليّهو

عنالأقوالأشهرعلهـ(189)ووفاته،الأصلفارسيالنحويالكوفيالكسائي

كساء،فيبالحجأحرمهل!عالبالكسائيولُقّب،(3)الجزريابنحققهكماسنةسبعين

ذلكعنسئلأنهعنهرويناهفالذيبالكسائيتسميتهفي"واختلف:الجزريابنقال

،حمزةحلقةفيويجلسبكساءيتشحكانلأنه:وقيلكساء،فيأحرمتلأني:فقال

أصحها،:والأولباكسايا،قريةمن:وقيلالكساء،صاحبعلاعرضوا:فيقول

أضعفها")4(.لاَخر:وا

شيوخه:من

:(ْ)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،كثيرلنعنالقراءةتلقى

بواسطةعنهروياراوييهأنّبينّوقد،4-3ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالث!اطبيةمتن(1)

علي)ينظر:بالكوفةحمزةعلىقرأهـ(188)تعيسىأبوالحنفيعيسىابنوهوسُليم

.(41ص،الشاطبيةشرح،الضباع

.(68)الترجمةرقم،1/296الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

.1/134النشرينظر:(3)

.1/539النهايةغايةينظر:(4)

-،126عتقدم(2)،127صحمزةشيوخفيتقدم(1):الترتيبعلىالكسائيشيوخفيينظر(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإصاءات130

.(ـه481)تليلىأبيالرحمنعبدبنمحمد.\

.(ـه156)تالكوفيالزياتحمزة.2

.(ـه561)تعمرأبوالهمذانيالكوفيالأسديعمربنعيسى.3

عليه،وترأالبصرةإلىرحلفقد،(ـه017)تالفراهيديأحمدبنالخليل40

اللغة.عنهوأخذ

.(ـه018)تإسحاقأبوالمدنيالأنصاريكثيرأبيبنجعفربنإسماعيل.ه

.(ـه931)تعاصمراويعياشبنشعبةبكرأبو.6

.(ـه002-191)تإسماعيلأخوجعفربنيعقوب.7

وحاله:علمه

والقراءاتواللغةالنحوفيضليغاعالمَا،زمانهفيالقراءةفيالناسإمامكان

ومرجعهم،نحوييهاوعمدة،بالكوفةالنحويةالمدرسةمؤسسوهو،والغريب

اللّهرحمهالشافعيلهوشهدcوجاهحشمةذاوكان،العلمواسع،اللهجةصادق

والفضل.بالعلمتعالى

وقال،(0الكسائيمنلهجةأصدقهاتينبعينيّرأيت"ما:معينابنوقال

وأوحدهمبالنحوالناسأعلمكان:أمورالكسائيفياجتمعت":الأنباريابنبكرأبو

.(1)"الغريبفي

علىيجلسفكانإقراء،يستوعبهملابحيثمجلسهفييكثرونالناسوكان

،11هصكثيرابنتلاميذفيتقدم(4)،4/177الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد(3)

.1255/4(7)،12هعمدقت(6)،579/4(5)

http://www.al-maktabeh.com.1/135النشر،الجزريبنمحمد(1)



131ورواشمالعشرةالفرّاءتواريخالخاسى:المبحث

حتىعنهويضبطونيسمعونوهم،مجالسفياَخرهإلىأولهمنالقرآنويتلوكرسي

.(1)والمبادئالمقاطع

فيالرشيدصحبولما،والمأمونالأمينوأدّبالرشيد،هارونصحبوقد

قرىمن)أرنبويه(أوب)رنبويه(أثنائهافيهـتوفي189سنةخراسانإلىرحلته

فقالبها،فدفناحنيفةأبيصاحبالحسنبنمحمدالقريةتلكفيمعهوتوفيالرفي)2(،

والنحو!الفقهدُفناليومالرشيد:

.(3)اًقيرط(46)بلغتالكسائيعنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

:(4)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،كثيرونالقراءةعنهأخذ

.(ـه3،2)تالأحولالكوفيزكرياأبوسليمانبنآدمبنيحعى.\

.(ـه072)تالفرّاءقلادبنيحعى.2

.(ـه022بعد)تالأصبهانيالاَزاذانيمهرانبنقتيبة.3

.(ـه422)تسلامبنالقاسمعبيدأبو.4

.1/135النشر،الجزريابنمحمد(1)

.1/162البلدانمعجم،الحمويياقوتينظر:(2)

،(64)المجموعفيكون،(42)عنهالدوريوطرق،(04)عنهالحارثأبيطرقإنّحيث(3)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(134-1/133النشر)ينظر:

(2)،5/216(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىالكسائيتلاميذفيينظر(4)

(5)،358/9الكبرالطبقاتسعد،ابن(4)،5/429(3)،128عحمزةتلاميذفيتقدم

.تقدم(6)،سيأتي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


Irv

.(?9rr)تالعاشرالبزارخلف.ه

القراءاتتاريخفيإضاءاث

.(ـه422)تعامرابنراويذكوانابن06

وهما:مشهورانراويانرواتهأتقنومن

قيماًثقةكان،(ـه042)تالبغداديخالدبنالليثوهو:(1)الحارثأبو*

الكسائي.أصحابأجلِّمنوهومحققَا،لهاضابطًابالقراءة

تقدّم)2(.وقدالبصريعمروأبيراويوهو:الدوري!

الشاطبي:الإمامقال

نَعْتُهُفَالْكِسَائِيئُّيِلَعاَقَأَو

الَبْرَسَتفِيهِِماَرْحِإلايِفكَانَلِمَا

اضِّرلاالْحَارِثِأَبوُهْنَعلَيْثهُمْرَوَى

خَلا)3(قَدِْرْكِّذلاوَفيالذُورِيَْوُهمْفَحَو

:(4)(ـه013-...)المدنيجعفرأبيالإمامتاريخ(8

ونسبه:اسمه

أهلإمامصالحثقةالقدر،كبيرتابي،المدنيالمخزوميالقعقاعبنيزيدهو

.(451)الترجمةرقم،1/442الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

وجدير،الكسائيوعليالبصريعمروأبووهما:السبعةمنشيخينعنالقراءةأخذآَنه:أي(2)

فالمرادأطلقوإذاعلي،دوري:بقولهمالكسائيعنروىإذاتمتزهالقراءاتكتبأنّبالذكر

عمرو.أبيعنروايته

)ينظر:بالكسائيتسميتهسببإلىواْشار،4ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(3)

.129صتقدّمكماالجزريابنمحمدرجحهعاوهذا،(Iعه،الشاطبيةشرح،الضباععلي

http://www.al-maktabeh.com.(31)الزجمةرقم،1/172الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(4)



133ورواتمالعشرةالقرّاءتواريخالخاسى:المبحث

علهـ(130):فهيوفاتهاّمأ،ولادتهسنةالمصادرتذكرولم،نافعوشيخالمدينة

.(1)الجزريابنهقّقحكماالأصح

شيوخه:من

قِدمحسبومنهم،عنهماللّهَيِضرالصحابةمنجملةعنالقراءةأخذ

:(2)الوفيات

هـ(45)تالوحيكاتب،الأنصاريالنجاريالضحاكبنثابتبنزيد.\

محتملة.عنهاللّهَيِضرزيدعلىقراءتهأنّالجزريابننّيبوقد،الصحيحعلى

.(ـه59)تالدوسيصخربنالرحمنعبدهريرةأبو.2

.(ـه68)تالعباسأبوالهاشميالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد.3

.(ـه78)تالمخزوميعمروربيعةأبيبنعياشبناللّهعبد.4

وحاله:علمه

صغيروهو!يرِرالنبيزوجعنهاالنّهَيِضرسلمةأمّإلىبهأُتيآنهَّحصلقد

عنهما)3(،اللّهَيِضرعمرابنخلفهىّلص:ويقال،بالبركةلهودعترأسهعلفمسحت

،بالصلاحتعالىاللهرحمهمالكلهشهدوقد،الشريفالنبويبالمسجدالناسوأترأ

نورآنهحضرنّممأحدَّكش!ف،مصحفورقةهن"اكوصدرهبياضوجدوالِّسُغولما

.(4)رفعجأبيمنأقرأبالمدينةيكنولم،القرآن

.1/139النشرينظر:(1)

،408/2(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىجعفرأبيشيوخفيينظر(2)

(2)2/560،(3)2/658،(4)2/852.

.3/566الإسلامتاريخ،الذهبيمحمدينظر:(3)

.1/139النشر،الجزريبنمحمدينظر:(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيورؤيجعفر"،أبيمنةنُسللأقرأأحدبالمدينةيكن"لمالزناد:أبووقال

اللّهأنّقراءتيترأمنوكلأصحابيرِّشب":فقالحسنةصورةعلىوفاتهبعدالمنام

الليلجوففيالركعاتهذهاوّلصيأنوأمرهم،دعوتيفيهموأجابلهمغفرقد

استطاعوا")1(.كيف

طريقًا)2(.(52)بلغتجعفرأبيعنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

،(ـه154)تالبصريعمروأبوالإمامان:أشهرهممنكثيرونعفروى

.(ـه169)تالمدنيونافع

وهما:مشهورانراويانرواتهأتقنِويمن

،(ـه061)تالحارثأبو،الحذاءالمدنيوردانبنعيسىوهو:(3)وردانابن*

جعفر.أبيعلىالقراءةفينافعأصحابقدماءمنمحققًاضابطًاالقراءةفيرأسَاكان

(?)

(2)

(3)

الترجمةرقم،2/384القراءطبقاتفيالنهايةوغاية،1/139النشر،الجزريابنمحمد

(1"AAY)أبيعنوهي،(ـه496)تسواربنأحمدطاهرأبيإلىبسندهالروايةساقحيث

اللّهأنوأخبرهمالسلامإخوانياْقرئ:فقالالكعبةعلجعفرأبا)رأيت:قالالعمريسليمان

3/\رث!علاالقراءاتفيالمستنير:)ينظر(...المرزوقينوالأحياءالشهداءمنجعلني AV)،وأيد

)ينظر:المعتبرةالشروطلموافقتهابالقبولجعفرأبيقراءةووصفالذهبيمحمدالروايةهذه

جعفرأبوناله!عالمنام.يتحدث..):حمدانعمرالدكتوروقال،(\VV/\الكبارالقراءمعرفة

كتبفيالمنامات)ظاهرة(...وقراءةترآنصاحبانهبفضلعاليةمكانةومنجزيلثوابمن

.(630ص،الرابعالعدد،الشاطبيالإماممعهدمجلةفيبحثالقراء،وتراجمالقراءات

،(52)المجموعفيكون،(12)عنهجمازابنوطرق،(04)عنهوردانابنطرقإنحيث

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(139-1/137النشر)ينظر:

http://www.al-maktabeh.com.(48)الزجمةرقم،1/472الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمته!اينظر



Iraورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخالخاسى:المبحث

أبومولاهميرهُزلاالمدنيزاّمجبنمسلمبنسليمانوهوجَفاز)1(:ابن*

قراءةفيإليهيشارمقصودَا،نبيلًاضابطًاجليلَامقرئَاكان،(ـه017بعد)تالربيع

نافع.وتراءةجعفرأبي

الدرّة:فيالجزريابنالإمامقال

الْعُلا)2(وُذخمازِسُلَيمانَُنْباَكاَذَكنَاقِلوَرْدَانَُنْباُهْنَعجَعْفَرٍأَبو

(r)(هـ552-171)الحضرمييعقوبالإمامتاريخ(9

ونسبه:اسمه

البصريإسحاقأبيبناللهعبدبنيزيدبنإسحاقبنيعقوبمحمدأبوهو

سنة.(88)وعاشبالولاء،الحضرمي

شيوخه:من

:(4)الوفياتقِدمحسبومنهم،الشيوخمنعددعنوالقراءاتالقرآنأخذ

.(ـه561)تالكوفيالزياتحمزة.\

.(ـه165)تالبصريالعطارديناّيحبنجعفرالأشهبأبو.2

.(ـه172)تالبصريالمعوليالأزديميمونبنمهدييحىأبو.3

.(ـه177)تالمزنيالطويلسَلْمبنسلأمالمنذرأبو.4

.(66)الترجمةرقم،1/932الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(1)

.13صللعشر،المتممةالثلاثالقراءاتفيالمضيةالدزةمتن(2)

.(82)الترجمةرقم،1/328الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(3)

الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد(2)،261عرتقدم(1):الترتيبعلىبوَمعيشيوخفيينظر(4)

تقدم(6)،4/652(5)،181عىعمروأبيتلاميذفيتقدم(4)،4/752(3)،4/551

.129عر
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القراءاتناريخفيإضحاءات136

.(ـه180-171)تالبصريالمجاشعيشُرْنُفةبنشهاب.ه

.(ـه189)تالكوفيالكسائيعلي.6

وحاله:علمه

والعربيةالقراءاتفيغزيرعلمصاحبصالحًا،عالمًاثقةكبيزاإمامَاكان

البصرةجامعإمامكانكماعمرو،أبيبعدومقرؤهاالبصرةأهلإماموهو،والفقه

فيمتبحزاالقراءاتفالَسخابعالمَاوكانالقراَن،لحروفالناسوأروى،لسنين

القراءاتباختلافبالعلمالسجستانيحاتمأبولهوشهد،ومذاهبهالنحوعلل

الفقهاء.وحديثالنحوومذاهب

شيخهعنوروى،يعقوبقراءةعلكانواالبصريينعامةأنّالدانيوروى

علبالبصرةالجامعالمسجدأئمّةأنّالأصبهانياللّهعبدبنمحمدبنمحمدعنالخاقاني

.(1)يعقوبتراءة

طريقا)2(.(85)بلغتيعقوبعنالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

:(3)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،كثيرونالقراءةعنهروى

.(ـه235)تالبغداديالخياطالحكمبنأيوببنسليمانأيوبأبو.\

.1/541النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

)ينظر:،(85)المجموعفيكون،(44)عنهروحوطرق،(14)عنهروش!طرقإنّحيث(2)

.الطرقهذهتفاصيلوفيه،(441-?1/42النشر

،828/5(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىيعقوبتلاميذفيينظر(3)

http://www.al-maktabeh.com.90/6(3)،188)2(تقدمص



137ورواتهمالعشرةالقرّاءتواريخالخاسى:المبحث

.(ـه462)تعمروأبيراويالدوريحفصعمرأبو.2

.(ـه255)تالإمامالسجستانيمحمدبنسهلحاتمأبو.3

هما:مشهورانراويانرواتهأتقنومن

،(ـه238)تاللّهعبدأبوالبصرياللؤلؤيالمتوكلبنمحمدوهورُوَيس)1(:!

الداني:قال:الجزريابنقالحاذقا،مشهورًاضابطًاماهزابهاقيماالقراءةفيإمامًاكان

.((O)2يعقوبأصحابأحذقمن"هو

الحسنأبوالهذليالبصريالحضرميالمؤمنعبدابنوهورَوْح)3(:!"

أجلِّمنوهومشهوزا،ضابطًاثقةجليلًامقرئًاوكان،(ـه235)أو،(ـه234)ت

.(4)صحيحهفيالبخاريعنهوروى،وأوثقهميعقوبأصحاب

:(ْ)ةّردلافيالجزريابنالإمامقال

وَرَوْحُهُمْرُوش!ُهْنَعقُلْوًيعْقُوبُ

:(-AYYA-551)العاشرخلفالإمامتاريخ(01

ونسبه:اسمه

،حمزةراويةمحمد،أبوالبغداديالأسديالبزّارثعلببنهشامابنوهو

ينظر(1)

;Yمحمد)

)3(ينظر

)4(محمد

متنا(5)

)6(ينظر

.(051)الترجمةرقم،1/284الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفي

.1/451النشر،الجزريابن

.(941)الترجمةرقم،1/274الكبارالقراءمعرفة:ترجمتهفي

.1/541النشر،الجزريابن

.13صللعشر،المتممةالثلاثالقراءاتفيالمضيةلدرّة

.(421)الترجمةرقم،1/914الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


IrA

الترتيب.حسبالقزاءعاشرلكونهبالعاثروسمّي

القراءاتثاريخفيإضحاءات

شيوخه:من

:(1)الوفياتقِدمحسبومنهم،الشيوخمنعددعنالقراءةأخذ

.(?881)تالكوفيالحنفيعامربنسُليمبنعيسىبنسُليمعيسىأبو.\

.(ـه032)تالأحولالكوفيزكرياأبوسليمانبنآدمبنيحى.2

.(ـه012-102)تالكوفيالأعشىيوسفأبوخليفةبنمحمدبنيعقوب.3

عف.حمزةعن،(ـه122)تسلمةأبوثيَعُشبنداّمحبنالرحمنعبد.4

وحاله:علمه

دجلة،منيستمدّنهروفيهاواسطفوقكورةوهي،الصلحفممنأصله

زاهدَابالنحو،عالماَ،الحديثأهلعندثبتَابارزَا،علَمًا،القراءةفيإمامًاوكان

عابدًا.

سنة،عشرةثلاثابنوهوالعلموطلب،سنينعشرابنوهوالقراَنحفظ

ألفَاثمانينفأنفقالنحومنبابعليهأُشكلآنهعنهرو!،بمالهسخيَاغنيَاوكان

.(2)فهمهحتى

قراءةعنتخرجلاالجملةفيوهيبها،استقلحتىالقراءسةفياختياروله

حقق،التاليالمبحثفيبيانهسيأتيكمايسيرًاإلاوالكسائيحمزةعنولاالكوفيين

تلاميذفيتقدم(2)،128صحمزةتلاميذفيتقدم(1):الترتيبعلىخلفشيوخفيينظر(1)

%r)،5/239الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد(3)،131صالكسائي A / o (f.

http://www.al-maktabeh.com.1/481النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)
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فياختيارهفيحمزةخالفألهأشته)1(بنبكرأبوقالهلماخلافَا،الجزريابنذلك

)021(حرفا)2(.

طريقا)3(.(31)بلغتعنهالروايةطرقأنّالجزريابنوذكر

:تلاميذهمن

وهما:مشهورانراويانعنهأخذمنأتقنومن،كثيرونالقراءةعنهروى

أبوالبغداديثمّالمروزيالورّاقعثمانبنإبراهيمابنوهو:(4)إسحاق!

اختياربروايتهمنفردأوكانثقة،ضابطًابالقراءةقيكاكان،(ـه286)تيعقوب

فقط.شيخهاختمبقراءةأنه:أي،غيرهيعرفولاخلفشيخه

-189)الحسنأبوالبغداديالحدّادالكريمعبدابنوهو:(إدرش!)ْ!

فوقهو:فقالالدارقطنيالمحدِّثعنهسُئلثقة،محققَاضابطاإمافاكان،(ـه292

بدرجة.الثقة

السابق:للشطرًةّمتتالدرّةفيالجزريابنالإمامقال

تَلا)6(ٍفَلَخعَنْإِدْرِشَ!مَعْلهَ!اِسْحَاقُ

مجاهدبنأحمدعلىقرأ،نحويإماممقرئ،(ـه036)تالأصبهافياللهعبدبنمحمدهو(1)

/IVالكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد)ينظر:القراءاتفيوصنف Y.

.1/481النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)

)ينظر:،(31)المجموعفيكون،(9)عنهإدرشىوطرق،(22)عنهإسحاقطرقإنّحيث(3)

14-1/471رث!نلا A)،الطرقهذهتفاصيلوفيه.

الترجمةرقم،1/155القراءطبقاتفيالنهايةغاية،الجزريابنمحمد:ترجمتهفيينظر(4)

(723).

.(234)الترجمةرقم،1/994الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(5)

.13صللعشر،المتممةالثلاثالقراءاتفيالمضيةالدزةمتن(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ورواتهم:العشرةالقرّاءعنالنشرطيبةمنظومتهفيالجزريابنقالوقد

روياوورشٌقالونٌفعنهحظياقدْبطيبةٍ()فنافعٌ

سَندْعلئلهُوقنبلٌٌّزببلدْلهٌُةّكم(كثيرٍ)وابنُ

منهُوسوس!الدوريونقلَعنهُفيحيىعمرو()أبوثمّ

وردْذكوانَوابنُهشامٌعنهُبسَندْالدمشقي(عامرٍ)ابنُثمّ

قائمُوحفصٌشعبةٌفعنهُ)فعاصمُ(كوفةٍمنثلاثةٌ

اغترفْكلاهماٌداّلخومنهُفخلفْسُليمٌعنهُ)وحمزة(

والدوريُّأبوالحارثِعنهُعليُّالفتئ)الكسائيُّ(ثمّ

مف!جمّافيوابنُعيسئفعنهُالرضىالحبرُ(جعفرٍ)أبوثمّ

ينتميٌحْوَرثمّروش!لهُالحضرميَوْهو)يعقوبُ(تاسعهم

يُعرفُ)1(عنهُإدريسَمعْإسحاقُ()خلفُوْهوُراّزبلاوالعاشرُ

العلماءواتفق،بالقبولةّمُألاوتلقتها،قراءاتهمتواترتالعشرةهؤلاءوكل

ورحيلإمامتهمواشتهارلضبطهم؟ءاّرقلامنالألوفمئاتبينمناختيارهمعلى

والأمانة،والثقةوالصيانةالديانةمنبهعُرفوامامع،عنهمللأخذإليهمالناس

ي!لاالصحيحةالقراءاتإليهمتنتهيالذينهمالمذكورونالعشرةالقراءوأصبح

.(2)الإجماعوارتضاها،القبولشروطلهاتوافرت

ماعلىالاعتمادعلالأعصارهذهفيالمسلمونأجمع"وقد:القرطبيقال

.33-32عالعشر،القراءاتفيالنهمثرطيبةمتن(1)

http://www.al-maktabeh.com.1/32القراءاتعلومفيمدخل،الطويلرزقالسيد:ينظر(2)
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.:وكتبوا-العمثرةالأئمة:يْصي-القراءاتمنورأوهرووهمماالأئمةهؤلاءعنصح

حفظمناللهوعدماوحصل،الصوابعلىالإجماعفاستمرّ،تافَّنصمذلكفي

بنبكرأبيكالقاضيالمحققونوالفضلاء،المتقدمونالأئمةهذهوعلى،الكتاب

.(وغيرهما")1،والطبريالطيب

فيهموليس،(2)المواليمنأغلبهمالمباركينالعشرةهؤلاءأنّبالذكروجدير

عظمةمنوهذاالعاشر)3(،وخلفالبصريعمرووأبيعامرابنغيرأصيلعربي

لطالبالمحبّذفمنواندثر،ضاعضئعهومنواشتهر،سادهظِفَحمنأنالدينهذا

والمصادرالتراجمكتبفيوصفاتهموأحوالهمسيرهمعلىالوقوفالقراءات

جميعَااللّهرحمهم،ودأبهوأدبهالقارئنفسعلىالحسنالأثرمنلذلكلما؟المطولة

"بح.القرّاءسيدمعمهاّيإووحشرنا

ألفبنحوالعشرةالأئمّةهؤلاءعنالقراءاتثبوتالجزريابنأحمىوقد

نّمملغيرهيقعلمالتزامالطرقهذهتحقيقأنّوبيّنالنشر،كتابهفيمفصلةبيّنهاطريق

)ينظر.(4)وأعلاهالدنيافييوجدماأصحّوآنه،الجليلالعلمهذابتحقيقاشتغل

الاَتي(:الجدول

.1/46القراَنلأحكامالجامع(1)

علي)ينظر:الموالاة:وتسمى،معروفنسبلهممناَخرالىالمنسوبالشخصهو:المولى(2)

.(237ع،التعريفات،الجرجافيالشريف

التونسي،المارغنيوإبراهيم،6عالسغ،القراءاتفيالتيسير،الدانيعمروأبوينظر:(3)

آنهليوتبينالعاشرخلفمنتحققتُوقد،1/14الظماَنموردعلىالحيراندليل

الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد)ينظر:ذلكغيرترجمتهفييُذكرولمأسد،بنيمنعربي

5/564).

.149-1/80رثلا:رظني(4)
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الدئرةالقراءمنا!:السادسالمبحث

السادسالمبحث

(1العشرةالقراءمنا!

143

بروايةٍهْيَيوارمناَلكزّيموقد،تراءتهأصولفيمنهجالعشرةمنقارئلكلِّ

تناولأنّوالحقيقة،وتُحفظوتُتقنالروايةتُضبطلكيوذلك؟أصلمنأكثرلهكانإن

بعضنعرضالنبذةهذهوفيوالمطوّلة،المتخصصةالقراءاتكتبفيالأصولهذه

ولاالاستيعاببقصدلاببعفالأمثلةالاكتفاءمععليها،التعرّفبابمنأصولهم

ذلك.فيأصولهمبتفاصيلالإحاطةولاالحصر

الانفرادفيهوقعئمارئيسقارئلكلالحروففرشمنأمثلةأيضًاوسنختار

هناأذىهفيماوأعتمد!(2)رواتهمبينا!فرشاخروففيالشعبدونمنهملكلِّ

يأتي:فيماوذلكالتحبير،وأصلهاوالدرةالتيسير،وأصلهاالشاطبيةعلى

والإضاءة،الجزريابنلمحمدالنشرومنها:،كثيرةوهيالمتخصصةالقراءاتكتبينظر:(1)

العشرةالقراءوأصول،القاضيالفتاحلعبدالزاهرةوالبدور،الضباعلعليالقراءةأصولفي

وما629ص،(المتواترةالدثرالقراءاتمصحف:بكتابه)ملحقالحمرانيلم!ثرفورواتهم

مجاز.خبيرمنمشوعبتلخيصوهوبعدها،

اتفاقذلكفمعنىالرئيسالقارئعنذُكرتإذاالفرشأوالأصولفيالكلمةأنمعلوم(2)

وأبوجهرواتهمنراوِكلويخصالواحد،للقارئالروايةأوجهتتعذدقدإذعنه،راوييه

نقلمصطلحاتفيذلكبيانوسيأتي،إمامهعنالراويإلىالقراءةتنسبوحينئذِأكثر،

.102صالعاشرالمبحثمنالقراءات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:(1)نافعقراءةأصولمن.

بعفأصولهما:وهذه،حدةعلىاًلكأنردنالذا؟كثيرةأصولنافعلراويى

:قالون

معالجمعميماجتماعفيمذاهبولهوبسكونها،الجمعميمبضمّقرأ-

المنفصل.المد

وتوسيط!)2(.المنفصلقصروله-

مثل:بينهماألفإدخالمعواحدةكلمةفيالهمزتينمنالثانيةالهمزةَلّهسو-

إِذَاشَاَءَأَدصزَ"(َمُث!:مثلكلمتينمنالأولىالهمزةوأسقط،!014البقرة:](!ءَأَنتُتم

المختلفتينالهمزتينمنالثانيةالهمزةوسهل،الحركةفيالمتفقتينفيوهذا.ا22:أعبس

.144المؤمنون:](ةَئأ!ئي،مثل:الحركةفي

.كثيرةمواضعفيوهي،!85:البقرة9(!أَتخذْتُم:مثلالتاءفيالذالوأدغم-

:ورش

أوجهثلاثةالبدلفيوله،والمنفصلالمتصلالمدّينفيبالإشباعورشترأ-

،12:الأنفال1(اَنَخيِإ!،[68:عمرانلَا9(أُونَماَء!:مثل،والطولوالتوسطالقصر

.19الحشر:9(!أوتُوأ

كلمتينفيالثانيةوسفل،إدخالدونمنكلمةفيالثانيةالهمزةوسهّل-

.21-01ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:نافعمنهجفيينظر(1)

والحركة،حركا!(6)الإشباعأوالمدأووالطول،حركات(4)والتوسط،حركتانالقصر(2)

منبذلاتجويديةمصطلحاتوهذهقبضها،أوالإصبعببسطيقدّرللمد،زمنيمقدار

http://www.al-maktabeh.comمعرفتها.
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مثل:مذّحرفالساكنةالهمزةوأبدل،قالونأمثلةمنسبقكمامدحرفاأبدلهأو

.()يومنونفيقرؤها،13:البقرةأ!وَنُؤِمؤُي!

مثل:فقطهمزةبعدهاوقعإذابواويصلهاأيالجمعميمضئموطؤل-

.178:البقرة9!أُضيؤقَ!وَمِخهُتم

،[56:طه9(و!أَلقَئ،If-11:النساء9(!مُوسَئ:مثلالمقصورةالألفوقلّل-

.(1)128:النحل9(+ىَلَبولا!و

الساكنةأوالمفتوحةالصادبعدوقعتإذاالمفتوحةاللاممّخف:أي،وغلّظ-

الساكنة،أوالمفتوحةالطاءوبعد،112:الأعلى1(!يَضلَى،13:البقرةأ(َةؤَلَضل1!:مثل

11:الأعراف9(َلَطَبَو!:مثل 1A،ِالساكنةأوالمفتوحةالظاءوبعد،15القدر:1(!مَظلع

.941:النساء9(يُطلَمُونَ!وَلَا،187:الكهف9(!َظ!:مثل

:الفرشمننافعبهانفردومما

اًرّكنمأومضافًاأومجموعًاأومفردأ،للمتصلمدهمعبالهمز(ُئبَّنلا!لفظقرأ-

كقوله..وهكذا!نيئْيِبَّنلا،نوُئْيِبَّنلا،نَبيْئُهُم،ءاَئِبنآلا،ءيِبَّنلا!:أيورد،حيثمااًفّرعمأو

اَلأَنج!يَا!وَيَقتُلُونَ:وقوله،16:الأحزاب9(أَنفُسِهِئمنِمَنيمصؤُمتَاِبأَؤكَاَلنبئُ!:تعالى

اَلنَبِيوتَأُوتِىَ!وَمَاَ،!472:البقرةأ(نَبِتهُصلَهُضَلاًمَو!2111:عمرانآل9(قَحٍزَغِب

.(2)112:عمرانآل9(بِغَترِحَتىاَلضبِجنََتوُل!قيًو!،1361:البقرةأ(زَئهِؤنِم

حفص،يقرؤهاكمافالفتح،والإمالةوالتقليلالفتح:مذاهبثلاثةذلكفيللقرّاء(1)

البطحأوالمحضةأوالكبرىالإمالةأوبالإضجاعوتسقىالياءنحوبالألفالميلوالإمالة

بينبينأوالتلطيفأوالصغرىبالإمالةوشسمّىبينهماوالتقليلالتعويج،أوالإحناءأو

.(402صالمعانيإبراز،شامةأبوالرحمنعبد)ينظر:

،356،127عر،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:أعلاهالاياتترتيبحسبينظر(2)

118،94،107.
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(ٍةَرَستَمإِكَذُوعُ!رَهضفَنَظِرىَإنكاَتَ!:تعالىقولهفي(!مَتسَرَةلفظترأ-

.(1)(!مَيْسُرَة:السينبضم،1280:البقرة9

بضم1214ّ:البقرة9(اَلرسُولَُلوُقَي!حَتًئ:تعالىقولهفي(َلوُقَي!لفظترأ-

والباقونالإخبار،لزمنبالنسبةللماضيحكايةآنهعلوهذا،(ُلوُقَي!:الفعللام

.(2)الناصبةأنْإضمارعلىبالنصب

:(3)رثكابنقراءةأصول.من

مطلقَا.الجمعميم-يضمّ

.اَدبأالمنفصلويقصر-

ِهَّلدَا!رَخمَتُ:مثلبالهاء،طويلةتاءَالمصاحففيالمرسومةالتاءعلويقف-

.189:الواقعة9(ييِغَلُتنَجَو!،173هود:9(وَبَرقًيٌ

ُه!ِم!:مثلبواويصلهامضمومةكانتإنساكنبعدالواقعةالضميرهاء-

.12:البقرة9(هُدكل!يِخهِ:مثلبياءيصلهامكسورةكانتوان،17:عمرانآل9(ءَايَخت

وقنبلكقالون،بالإسقاطالبزّيقرأكلمتينمنالمتفقتينالهمزتينوفي-

.199:المؤمنون9(ُمُهَدَصَأ!جَاَءَ:مئل،كورشمدحرفإبدالهاأوالثانيةبتسهيل

.(4)المكيينةّنسهيإذ،الناسأولإلىالضحىآخرمنبالتكبيروتميّز-

.211!الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(1)

.351ص،السابقالمصدرينظر:(2)

.\هص،السابقالمصدركثير:ابنمنهجفيينظر(3)

وكان،وعدمهالتكبير:وجهانولقنبل،المتصلبالسندكثيرابنعنالبزيعنالتكبيرورد(4)

خلفهصلىوقد،الضحىبعدالتراويحفييكبرالقرشيمحمدبنالحسنالمكيالحرمإمام

http://www.al-maktabeh.com=فتوربعدالقرآنبنزول!ك!النبينرحهوالتكبيروسبب،فعلهواستحسنالشافيالإمام
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:الفرشمنكثيرابنبهانفردومما

همز:دونمديةبألفأي،بالنقلوردوكيفحيث(لفظ!راتقُرةَانَقرأ-

مِنَبِاَدئَهِذِع!لافآلقُزاَنَقَرأتَاَذِإهل!:تعالىقولهومنه،(1)ريثكوهو!الْقُرَان(،

.(2)[98:لنحلاأ(ِريِجَزلَا!ثئَئطَنَِا

ءِهِتَض)َوَفُسوُيىِف!تَقَذكاَنَ:تعالىقولهفي(!اصلةٌ:لإفرادبا(!ءَايَختٌلفظقرأ-

.(3)17:يوسفأ(لِلسَّايِلِينَءَايخَت

تعالى:كقوله،(!الْقُدْس:الدالبسكونوردحيث(ِسُدُعتا!لفظقرأ-

(t)187:لبقرةا1(تعُدُسِاَحوُرِبُةَنذَيَأَو!

:(5)ورمعأبيقراءةاْصول.من

.كبرىإمالةوقعتحيثالمجرورة(ِسَّنأ!كلمةالدوريأمال-

مثل:والمتقاربين،3،14:الفاتحة1(ِكِلَن!!الرجصِ:مثلالمتماثلينوأدغم-

(1)

(2)

(3)

(4)

صيغولهتبركَا،ذلكالقرّاءبقيةواستحسن،مكةقارئكثيرابنعندسُنةفأصبح،الوحي

القاضي،الفتاحوعبدبعدها،وما2/657النشر،الجزريابنمحمد:للتوسع)ينظروأحكام

.بعدها(وما894ص،الزاهرةالبدور

،(77)آيةالواقعةفيواحدةمرة(ان،لَقُؤفقطوبلام،مرة(43)ولامبألفاللفظهذاورد

والبروج،(78)اَيةوالإسراء،(16)اَيةيونسفي:مراتثلاث(،قُئءَالأولامألفوبدون

النبوية.المدينةمصحفإحصاءحسبمرة(7I)مجموعهاْفيكون،(12)آية

.اَفقوحمزةُكثيرابنَووافق،266ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:

.239ص،السابقالمصدر

النبوية.المدينةمصحفإحصاءحسبمرات(4)اللفظهذاوورد،89ع،السابقالمصدر

.02-91ص،السابقالمصدرعمرو:أب!م!هجفيينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ar:يوسف9(شَاهِيمَدِهَشَو! t،45الإصاء:9(لِكُز!أَغلَرُ:مثلوالمتجانسين!،

الكبير)1(.الإدغاموهو

فقطوالقصر،للدوريوالتوسطالقصرالمنفصلفيوله،المتصلووسّط-

للسوسي.

!أتمُؤيمنُونَ(:مثلالسوسيروايةمنمدّحرفالساكنةالهمزةوأبدل-

.(الذيب،)المومنون:فيقرؤها،131:يوسف1(و!الدئبُ،128:عمرانآلأ

لخوأ()إذ:مثلالدالمعكالذالمخصوصةحروففيوأدغم-

مثل:الظاءمعوالدال،196:طه9(اَهُتْذَب!!:مثلالتاءمعوالذال،152الحجر:9

واللام،14:الحاقة9(ُدوُمَثتَبًذَك!:مثلالثاءمعوالتاء،11:الطلاقأ(َمَلَظ!فَقَذ

.13:الملكأ(تَرَئلَه!:مثلالتاءمح

،157:البقرةأ(!وَأ!ئصقوَى:مثل()فعلىوزنعلىالياءذواتمنالألفاتوققل-

،!111:التوبة9(!اَشزًى:مثلراءبعدالواقعةالألفاتوأمال،163:أطه(!ألثكَ

!وَعَلى:مثلمكسورةراءبعدهاالواقعالألفاتوكذا،[1":الدخان1(ئَر!ِذلآ!

.أخرىومواضع185:البقرة9(مئِهِرَيِدنِق!،17:البقرةأ(ْمِهِرَصق(

:الفرشمنعمروأبوبهانفردومما

حيثفقطجمعضميرإلىالمضاففيوذلك،السينبسكون()رسللفظقرأ-

(فرث!بلأِباِتزَهِيمَاُلُسُرثَءَاَجذَقَلَو!:تعالىكقوله،(رُسْلُهُم!رُسْلُنَا،ورد:

.(2)017:التوبة1(ِتَتتَجتَاِبرُسُهُمُم!أَننقُئم:تعالىوقوله،169أهود:

الصوفياللطيفعبدشيخناأحصاهماعلىالكريمالقرآنفيكبيرإدغام(5280)للسوسي(1)

.الإدغامعنمخطوطةلهرسالةفي

http://www.al-maktabeh.com.234،112ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(2)
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واحدموضنعفيوذلك،(رْمُث!:الميموسكونالثاءبضم!ثَمَر(لفظقرأ-

.(1)134:الكهف9(رَمثهَلوَكاَتَ!:تعالىقولهفي

قولهفيالبقرةموضعفيوذلك!العَفْؤ(،:بالرفع(َوفَعئآ!لفظقرأ-

912:البقرة9(َوفَعتاتُلِيُخفِقُولنَمَاذَا!وَيَمئلُونَفَ:تعالى (] y).

:(3)رماعابنقراءةأصولمن.

والمنفصل.المتصلطَّسو-

البقرة:1!وَأرَبَت!دالتاء:معكالذالبعضفيالحروفبعضهشاموأدغم-

،4511:عمرانلَاأ(!لُرِدثَوَابَالثاء:معوالدال،168:الأنفال9(مُتذَخَأ!و،1166

،1259:البقرة9(!نجثتَ:مثلالمخاطبأو!لمحثتُ(،:مثلللمتكلمالتاءمعوالثاء

الذالفي)قد(دالذكوانابنوأدغم،!19:؟الكهف()لبَثتُر:مثل،الجمعأو

،8011:البقرة9(ضَلً!فَقَذ،7911:الأعراف1(ذَرَأناَذَقَلَو!:مثلوالظاء،والضاد

.1123:البقرةأ!وَوَلَظ!فَقَذ

!وَمَا:تعالىقولهفي!توفيقيَ(:منهامواضعفيالمتكلمياءعامرابنوفتح-

ائزَهِيصَءَابَاَءَىََةَفِمتعًبّتأَو!:تعالىقولهفي(!اُبائِيَ:و،188أهود:(إِلَآبِاَدلًهِتَوفِيى

ِهَلِإَكِإأَطعُىلَعل!:تعالىقولهفي(!لَعَلِّيَ:و،138:يوسف9(وَيَغقُوبَوَءإِشحَقَ

بَثِئوَحرنأَش!أإنًمَاَقَالَ!:تعالىقولهفي(َينْزُح!:و،138:القصص9(مُول!ف

.[86:يوسف1(اَللًهِإِلَى

.278صالزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد(1)

.451ص،السابقالمصدر:ينظر(2)

.23ص،السابقالمصدرعامر:ابنمنهجفيينظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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(َلي!رَشِإبَقِمَىَلِسَز!ف!:وهيمواضعتسعةفي(َىَم،ياءواسكن-

،67:لكهفا9(صَئن!مَعِىَ.[A':لتوبةاأ(اًؤُدَعمَىَئُفثلُوأ!وَلَن،5011:لأعراتا1

72،7 o]'َىموَمَى،رَبِئمَىَ!ان،412:الأنبياء9(قَبلىنَمُركَوفِىَنَمُرجت!هَذَا)

.(1)413:لقصصاأ(يُصَذِلَهُقَِرِدكلاَىِعَم!فَاتسِئهُ،26،8111:لشعراءا9

مريم.أولمنوالياء،(2)(!اقر،(!الرمنالراءعامرابنوأمال-

:الفرشمنعامرابنبهانفردومما

اَتكً!وَإِدِ:تعالىكقوله،مواضعفي(ماَهاَرْبِإ!بالألف)إتجوَهِيرَ(ترأ-

.(3)4211:لبقرةا1(نُهَئَتَأَفبِكَلِئَرفىتزَهِرزُيهُِإ

تولهفيواحدموضعفيوذلك!مُوَلاهَا(،المفعولباسم(اهئَوُم!ترأ-

.(4)8411:البقرة9(هُوَمُوَتهَاوِحهَةُوًلؤ!:تعالى

ؤوَدَغئاِبرُهًبَريَذغونَ!وَلَاتَطرُثراَئَذِينَ:تعالىقولهفي(!بِالْغَدَاةِلفظقرأ-

.(ْ)(بالغدْوَة!قرأهاحيث،251:الأنعام1(!ُعَهخَوَنودلِرُيوَاَئعَشِئِ

128:الملك9(أؤَرَحًنَائَىَ،وَمَن:تعالىقولهفيآخرهاوهوالعاشرالموضععامرابنيسكنولم(1)

الحمرانيمشرف:ذلكعلىونبّه،(453ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد)ينظر:

.(587ص،المتواترةالعشرالقراءاتمصحف)ينظر:

الرعد.أولالوحيدموضعهافي(اقخر،و،الخمسةمواضعهافي(رَلا،(2)

(33)فيعامرابنعنهثمامقرأهاوقد،93ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(3)

موزعَاموضعَا(18)وفيها،وردمامجموعوهيالبقرةسورةفيموضغا(15)منهاموضغا،

فقط،البقرةسورةفيوعدمهابالألفوجهانعامرابنعنذكوانولابن،متفرقةسورعلى

.921صالقراءاتاختلافأصارمن:التاسعالمبحثفيبرسمهايتعلقفيمابيانمزيدوسيأتي

.69ع،السابقالمصدر:ينظر(4)

http://www.al-maktabeh.com.961ص،لسابقاالمممدر:ينظر(5)
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:(1)عاصمقراءةأصولمن.

وننبّهلدينا،معروفةحفصأصولوأغلب،الشاطبيةطريقمنالمدّينطَّسو-

والإسلامية:العربيةالأوساطفيانتشارَاا!ثرالروايةلكونهالحفم؟أمورإلى

تعالى:قولهوهي،الروماَخر(ضَغفًا،)ضَحعنيلفظحفصفرشمن-

قُؤَوضحَغفًابفَنِمَلَعَجثُرًوُقينْعَضبَغدِنِمَلَعَجثُزَضَغؤنِّمخَلَقَكُمائذِى!اَللًهُ

الضادبفتححفصقرأهاحيث[45:الرومأ(وَهُوَاَنعَلِيصُاَنقَدِيرُيشًاَءُاَميَخْلُقُةيَشَو

اختمالتيالوحيدةالفرشيةالكلمةوهيالأداء)2(،فيمقذموالفتح،اهّمضو

أحدمنهمٌّلكوروى،عليهانقسمواالقراءوبقية،عاصمعنبوجهينحفصبها

.(3)الوجهين

.كبرىإمالة114أهود:4!مخرنهَاوأمال-

النمل:وأ،159:يونس9(!ءَآدلهُالستمواضعهافيالثلاثالكلماتفيوله-

:وجهان،143،1144الأنعام:9(و!ءَآلذَ!رين،51،191يون!:9(و!ءتملقَ،159

وأالأداء،فيالمقدموهوبعدهاللساكنحركاتستومدهاألفَاالثانيةالهمزةإبدال

بذلك.ينفردولمالقصر،معوالألفالهمزةبين:أيبين،بينالثانيةالهمزةتسهيل

الرومأو،الشفتينبضمالإشمام:وجهان111:يوسف9!تَآفَئا(فيوله-

الأولى.النونعلىببعفالحركةالإتيانوهو

.27-26عالزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:عاصممنهجفيينظر(1)

البدنضُعفوبضمّها،العقلضعفمعناهالضادبفتحضَعفأنالدمياطيأحمدذكر(2)

.(349عر،عشرةالأربعالقراءاتفيرث!بلافضلاءإتحاف)ينظر:

القاضي،الفتاحعبد)ينظر:الضمّبوجهالقراءوبقية،الفتحبوجهوحمزةعاصمعنشعبةقرأ(3)

.(135!ى،الزاهرةالبدور
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المقدموهوساكنةالياءإثبات:اَفقووجهان!36:النمل9(َءِقَتاَء!فيوله-

.النونعلىوالوقفالياءحذفأواء،sالأفي

دونالهاءضم17الزمر:9(!يَزضَهُ:ففي:مذاهبالتاليةالهاءاتفيوله-

،136الشعراء:1و،1111:الأعراف1:الموضعينفيالهاءسكون(!1رخِة:وفيصلة،

وهو:واحدموضعفيالصلةمدّفيكثيرابنووافق،128النمل:U(ةِقتَأَف!وكذا:

.916:الفرقان9(مُهَانًا!فِيهِء

(ئ!عاء*لفظ:وهوواحدموضعفيالثانيةالهمزةفيالتسهيليتعين-

.[44فصلت:9

يس:9(اَنِدَقرًم!و،11:الكهف9(اَجَوِع!ألف:وهي،للسكتاتمواضعوله-

فقطالسكتويتعين،الوصلحالوالسكت،الوقفوجهانْفيهماويجوز،152

لاإذ،411:المطففين9(رَانَلَب!كل:فيبلولام،[27:القيامة4lاقِْنَم!:نونعلى

:اَلصووجهانففيها129-28:الحاقة9(َكَلَه!!مَايِىَهاء:أمافيهما،للوقفموضع

الوقف.ويجوز،والإدغامأداءَ،المقدّموهوالسكتمعالإظهار

وحذفها،الألفإثبات:اَفقووجهان14:الإنسان9(ْاَلِسنَس!:فيوله-

موضعيفيأمافتحها،معالوصلحالالألفوتحذفساكخة،لامعلىالوقفمع

.بالحذفالثانيةوعلىبالألفالأولىعلىفيقف116-15:الإنسان9(أَريِراَوَق*ْاَريِراَوَق!

الموضعين،في172الإصاء:9(و!أَغمَى،711:الأنفال1(!زكَأشعبةوأمال-

(ُفُدَئنِف!وقرأ،وقعتحيث(!أتخذتُمُفي:بالتاءالذالوأدغمذلك،وغير

حركتها.وإشباعوالهاءالنونوبكسرإشمامها،معالدالب!سكان،فقط12:الكهف9

:الفرشمنعاصمبهانفردومما

في،الموضعينفيمديةبألفإبدالهادونبهمزة(وَمَأجُوجُُجوُجآل!لفظيقرأ-
http://www.al-maktabeh.com
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وقوله:،491:الكهف9(لأَرْضِاىِفمُفسِدُونَوَعَأْصجَُجصْأَيإِنَاَلقَرنَيْنِيَذَالُوأاَق!:تعالىقوله

.(1)691:ءلأنبياا9(وَمَآجُوجُُجوُجآَيفُصحَتاَذإفَح!

تعالى:قولهوهي،الثلاثمواضعهافيالهمزةبضئم(!9شؤلفظترأ-

متُكَلقَذكاَشا!:وقوله،112:الأحزاب9(ةَنَسَحأشؤِهَّللَاولوُسَرىِفمتُكَلئَقَذكاَنَ!

ةَنَسَحأُسئؤةفِيِئلَكزُ!لَقَذكاَنَ:وقوله،41:الممتحنة9(7ُهَعَمَنيِذَلَاَوإِئزَهِيصَفِىَةَنَسَحأُمتوَ؟

.(2)61:الممتحنة9!لآَخِرَااَإلؤمَاَللًهَيَزجُوألمَنكاَتَ

وَخَاتَرَاَدئَهَِلوُسَفنهِبَلَو!:تعالىقولهفيالتاءبفتح(!وَخَاتَصَلفظقرأ-

الوحيد.الموضعوهو،(3)014:الأحزاب1(اَلئبتنَ

:(4)حمزةقراءةاصولمن.

.الواحدةكالسورةعندهالقراَنإذبسملةدونالسورتينبينيصل-

.(فاَتقِة،ءَهِتؤُن،ءِهِلضُنوصهنَؤُل،ِةِذَؤُي!:فيووقفَاوصلًاالهاءويسكن-

.حركاتستّ:أي،والمنفصلالمتصلالمذينويشبع-

في)لثيء(علىوكذا،(لاالالن!نُ:مثلهمزةبعدهاالتي)ألْ(علىتك!شو-

روايةومن،(يثَئءِشَنأ،!لثَئبر،:مثلمجرورةاومنصوبةاومرفوعةالوصلحال

علىيسكت:أيأَفِيُ(،باَذَع،ءَامَنَْنَم!:مثلالمفصولعلىيسكتعنهخلف

التنوين.أوالساكنةالنون

همز.دونمديةفلْابوالباقون،283،533ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(1)

.الهمزةبكسروالباقون،(الممتحنةموضعا)358،42tص،السابقالمصدر(2)

التاء.بكسروالباقون،358ص،السابقالمصدر(3)

wr-r?ص،السابقالمصدر:حمزةمنهجفيينظر(4)
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الواقعةالألفاتوكذا،(اَ!رَى،أشْزًى،ئَدُفآ!:مثلالألفاتويميل-

اَش،رَاع،جَبً،َفاَحَو،خَافَ،َقاَحضَو،طَاليَ!خَابَ،:عشرةوهي،للفعلعينَا

فيوله،(1)163:ص9و،!01:الأحزاب9(!زَاضه:ذلكمنوششثنى،(رَانَ،مثُهَداَز

.(2)مختلفةوأوجهكثيرةتفاصيلكلمتينومنكلمةمنالهمزات

:الفرشمنحمزةبهانفردومما

فيقرؤها:(لَدَيهِش،إلَيهِم!عَلَئهِز،:الثلاثةالكلماتفيدائمَاالهاءيضمّ-

فقط،الثلاثةهذهفيانفرادهأن:أي،(3)كثرةوالأمثلة،(مُهْيَدَل،مُهْيَلِإ!عَلَيْهُم،

سيأتي.كماغيرهايعقوبعليهويزيد

قولهفي(ْفَخَت!الفاء:وبسكونالخاءبعدألفدون(!محفُلفظقرأ-

الوحيد.الموضعوهو،(4)177:طه9(ئَشغاَلَوَاكَرَد!لَامحفُ:تعالى

اَلَذِينَاوُرَذَو!:تعالىقولهفيوالحاءالياءبفتح(!"طحِدُوتَلفظقرأ-

فيفصلتموضعوكذا،(!يَلْحَدونأي،5181:الأعراف9(ءِه!ًخش1َِقَتوُدط*

.(ْ)041:أفصلت(َائَلَعلَايَخفَؤنَءَايختِنَاتِثيُفحِدُونَاَلًذِينَانَ!:تعالىقوله

(1

(2

(3

(4

.2/45النشر،الجزريابنمحمدينظر:

العشرةالقراءاتأصول،الحمرانيومشرفبعدها،وما1/272السابقالمصدرينظر:

.(673-67.ص،المتواترةالعشرالقراءاتمصحف:بكتابه)ملحق

فيموضغا(04)في)إليهم(ولفظ،اَية(991)فيموضعَا(412)ىِف)عليهم(لفظورد

(rA)،مصحفإحصاءحسبوذلك،آيات(6)فيمواضع(7)فيالديهم(ولفظآية

النبوية.المدينة

.92هص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:ينظر

r،197ص،السابقالمصدرينظر: 9 t،الئ!،لِسَات:تعالىقولهفيوالموضعالثالث

كالموضعينحمزةقرأه!301:النحلأ،تجينثِبَرَعناَسِلاَذَنَواَغجَئلتهِلميُقصِدُوتَ

http://www.al-maktabeh.com.(266ص،السابقالمصدر)ينظر:وخلفالكسالْييثاركهبلفيهينفردلمولكنالسابقين
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:(1)الكسائيقراءةأصول.من

والمنفصل.المتصلالمدّينيوشط-

دلِثَ(!وَمَنيَقعَل:فيالذالفيالمجزومةاللامالليثروايةمنويدغم-

اللفظ.هذاوقعحيث

!عُذتُ!(ُمِهِب!نخ!ف(فَمَن!آذهَمت:مثلمتعددةإِدغاماتوللكسائي-

.(!فثتُض(أُورِثتمُوهَا!الو(لإاتخذتُمُ(!فَنبَذْتُهَا

فيوله،اًفقو(المربوطة)التاءالتأنيثهاءقبلمابإمالةغيرهعنويتميز-

:مذهبانذلك

لذودزينب)فجثتحروفمنحرفقبلهاوقعإذاإمالتها:الأول*

خَتثيَةَ،،أَصةَ،مِةًنَج،لمجفجَهص،!يفَة،!رَخمَةً:مثل،اًفرح(51)وهي،(شمس

وقعإذابخلفولكنتمالوكذلكالمختار،هووهذا،اَدجكثيرةوهي،(قُوًؤ،لَذًؤ

فَاقِرَ""(.،ريِمَب،ة!هبَلَم!:مثل)أكهر(،حروفمنحرفقبلها

القولهذاوذكر،(2)الألفعداماالهجاءحروفجميععندإمالتها:الثاني*

الإقراء)3(.شيوخمنجملةعنالجزريابن

،183:الإسراء1!ائَو!منوالهمزةوالنون،9011:التوبة1(!هَاليألفوأمال-

.36-3هصالزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:الكسائيمنهجفيينظر(1)

.76ص،السابقالمصدر:ينظر(2)

شَيئايَسنُواولم،ِفوُرحلاجَميعِعِندَِةلاَمإلاإطلاقِإلىَنوُرَخآ)وذَهَبَ:الجزريابنتال(3)

الجاقَافبمُزاحِيموأبيمِقسَيمِنْباوَذوُبنَشِنْباوالأنبَارِيِّبنِبَكرِأبيمَذهَبُوهذَا..الألفِسِوى

الدانيعمروأبوقَرأَوبهِ،الخُراسافبالبَاقِيعَبدِالحسَنِأبيِهِخْيَشو،دَمحأبنِفَارِسِالفَتْحِيبْاو

عيسىأحمدالأستاذشيخناعلقرأناوبه:قلت،(2/86النشر)ينظر:المذْكُور(الفَتْحِأبيعَلَى

نُقرئ.وبه،المعصراوي
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والهمزة،176:الأنعام9(!ؤًاكَويهَب!:مثل(اًؤ!منوالهمزةوالراء،115:فصلت9و

.177ةالأنعام9اأتقَمَرَ(!ر:مثلساكنقبلوقعتإذافقط

،1122envالنساء:9(!أَضدَقُمنها:مواضعفيزايًاالصادبإشماموقرأ-
فَاَعْ!غ(!،[35الأنفال:1(!وَتَضدِيَة،1111يوسف:9و،[37يونس:1(!تَضدِيقَ

.(1)61:لةلزلزا]،(ُريَضدُ!321:لقصصرا1(َرِد!!،491:لحجرا1

:الفرشمنالكسائيبهانفردومما

ضَدَأدلًهِاَلذِيسًنِمل!:تعالىقولهفي(َّنأ!الهمزةبفتح(!،نَقرأ-

.(2)911:عمرانآل9(اَلإسئلَضُ

أهود:(تِثَمُودَ!أَلَابغُدا:تعالىقولهفي!لِممُو،(كسربتنوين(!تِممُودَقرأ-

الوحيد.الموضعوهو،(3)168

!وَاَنَذِى:تعالىقولهفيواحدموضحفي(َرَدَق!التشديدبترك(َرًدَق!قرأ-

.(4)13:لأعلىا9(قَذَرَفَهَدَى

:(5)رفعجابيتراءةأصولمن.

همزًامتحركحرفبعدهاكانإنبواوويصلهاالجمعميمجعفرأبويضمّ-

غيىه.أمكان

219والنساء(،)موضعا144،147ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(1)

)موضع259و،(الأنفال)موضع202و،(يوسف)موضع248و،(يونس)موضع

.(الزلزلة)موضع482و،(القصص)موضع339والحجر(،

فيإلاّ)إن(معالدينلفظيأتلمحيثالوحيد،الموضعوهو،181ص،السابقالمصدر(2)

الموضع.هذا

.234ص،السابقالمصدر(3)

.476ص،السابقالمصدر(4)

.w9-38ص،السابقالمصدرجعفر:أبىمنهجفىينظر(5)

http://www.al-maktabeh.com



157العشرةالقراءمنا!:السادسالمبحث

!يُؤَذِةِ،:وهيووقفًاوصلًاالخمسالكلماتفيالهاءتسكينفيحمزةويوافق-

.(ماَتعِةلؤتِهوَنُضلِهcءَهلَؤُهل

.الهمزةحركةكانتكيفمابينهماألفإدخالمعكلمةفيالثانيةالهمزة-وشمهّل

فيغيرالمختلفتانأما،الحركةفياتفاقهماحالكلمتينفيالثانيةالهمزة-وشمهّل

عمرو.وأبيكثيروابنكنافعثانيتهما

وهما:إضافيينحرفينفيالتنوينأوالساكنةالنونبإخفاءجعفرأبووتميّز-

،(0)4!عَشِسبنغَفُؤر(خَبل!!لَجِص(2وُفَغنِق!(خرِنِق!:مثلوالغينالخاء

!15:الإسراء1(و!فَسَيغِضونَ،1135:النساء9يَكُررغَنِئا(!ن:ذلكمنواستثنى

.(2)الجزريابنحققهماعل

اًّماتإدغامَا111:يوسف9!تَآفَئا(:لفظمنالئانيةفيالأولىالنونوأدغم-

.(3)(اَّنَماَت!:أي،اَفلأالهمزةإبدالمعإشمامولارومبلا

!وزِيا(،ترأها:،!74:مريم9(!وَرئجفيوالإدغامبالإبدالوترا-

فيقرؤها:،165الإسراء:9و،43،5،1100يوسف:9،(يا،اَلزُءتازلِل،َىئَيةُرو!رُءيَاكَ

بعدها.الياءفيوادغامهاياءًالهمزةإبدال:أي،(4)الرُّيَّا(،اَّيُّرلِل،زُيايَ،كايُّر!

البيت:كلمبأوائلمجموعةحرفَاعشرخمسةوالتنوينالساكنةالنونبابفيالإخفاءحروف(1)

ظالماضعتقىفيزدابّيطمُدسماقدشخصٌجادكمثناذاصف

أضافجعفرأباإلاعليهاالقراءاتفقوقد،(3ص،الجمزوريلسليمانالأطفالتحفة)متن

.اَفرحعشرسبعةعندهالإخفاءحروففأصبحتوالغينالخاءحرلتإليها

.3/382النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)

،المتواترةالعشرالقراءاتمصحف،الحمرانيومشرف،1/230السابقالمصدرينظر:(3)

.259ص

.239،432،642،272ص،الزاهرةالبدور،القاضىالفتاحعبدينظر:(4)
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:الفرشمنجعفرأبوبهانفردومما

المبدوءةالسورفواتحِّلكفيالمقطعةالأحرفمنحرفٍِّلكعلىالسكت-

.(1)تنفسغ!يرمنلطيفةسكتة،(!حمَ!!هيعَصَ(،(!اتصَ:مثلبها،

تعالى:قولهوهما،الموضعينفيالطَائِرِ(!كَهَيَّةِ:هكذا(ِرتَظلَا!هَئهَصترأ-

تَخلُقُمِنَدإَو!:وقوله،941:عمرانآل9(ِرْيَظلَاألظِينِ!ئةصمِفَ-أَلخُقُ!أَنِىَ

.(2)!011:المائدة](بِإِدنِىِرئَظلَاةمَهَكِنيِطلَا

(َرَشْع!أَحَدَ:أي،(َدَحَأ!بوصلهاحالعينبسكون!أَحَدَعَشَرَ(:ترأ-

قولهفي!َرَشَع!أشَا:أوتر،(3)!4:أيوسف(رَأَثتُأَحَدَعَثَرَكَويمَعا)ءانِ:تعالىقولهفي

أيضًاالعينبسكون،!36:التوبةأ(ارقَشَرَشَعاَثئاِهَثدَاَدنِعألشُحهُورِدِعنِإ!:تعالى

.(َرَث!ْع!اثْنَاَ:أيبعدها،للسكونللألف(4)المشبعالمدمع،(اشَا!بوصلهامع

:(5)يعقوبتراءةأصولمن.

عَلَتهِن،،لَدَتهِص،متِفَيلَع،!إلَيهِم:مثلمؤنثًاأواَرَكذمجمعٍضميرِِّلكهاءيضم-

.(نُهْيِف،مُهْيِف،َّنُهْيَلَع،لَدَيْهُم،عَلَيْهُم،إِلَيْهُم!:فيقرؤها(فِيهِنً،فِيهِغ

مثل:الباءمعكالباءالمتماثلةبعفالحروففيكالسوسيبالإدغامويقرأ-

النونمعوالنون،(اَهِبمُلَاَلَبَهِلال!:مثلاللاممعواللام،(بِاَتجَثبِ!وَاَلصَاحِبِ

المشبع.المدمعةدّدشمواحدةبنون:أي،(صَالِ!أَتمُذُونَنِ:مثل

،28صهمريموأول،6هصالبقرةأولمثلاَ:،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(1)

.387صغافروأول

.163،121،صالسابقالمصدرينظر:(2)

.Yriع،السابقالمصدر(3)

.12هص،المتواترةالعشرالقراءاتمصحف،الحمرانيومشرف،802ص،السابقالمصدر:ينظر(4)

.43-42صالزاهرةالبدور،القاضيالفتاح:عبديعقوبمنهجفيينظر(5)
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المتصل.ويوشط،المنفصلويقصر-

،!هُوَ،،ثُئَم،مِئمَلِصَ،،فِيَ،عَتَم،!بمَ:الألفاظهذهعلىالسكتبهاءويقف-

،ْهَفُث،ْهَّمِم،ْهِمل،ْهَميف،ْهَفَع،ْهَمب!:فيقرؤها(بَخخَرَتَئ،!َسَأهي،الى،دًىَّ،عَلَتهِنَ

َء(ْهحسرتايا،ْهسفاأيا،ْهَّيلإ،ْهَّيدل،عليهنَهْ،ْهَيِه،5ْهُوَ

!فَلَا!فحَوُلهؤ(:مثلووقفَا،وصلَاالآيرؤوسفيالزائدةالياءاتيثبت-

فلا،تفضحوفي!فلافيقرؤها:،371:الأنبياء9(تحتتَغجِلُوتِ!فَلَا،168الحجر:9

.(تستعجلوني

:الفرشمنيعقوببهانفردومما

!إِخْوَتِكُمْ(:قرأها011:الحجرات9(ُئيتَوَخَأبَين!فَأَضحلِحُوأ:تعالىقولهقرأ-

.(1)بالجمع

اَئَذِلرر!هِمَةَ!وَجًلَ:تعالىقولهفيبالنصب(ُةَمِل!َو!:لفظترأ-

،(2)(هللاَةَمِلَكَو!:يأ(41.التوبة:أ(اهـاَ!اَلئَهُِةَمِل!َوكفُشلأ!فَرُو(

.(!وَصًلَفيهماوالعاملقبلها،ماعلىبالعطف:أي

+!!ُتكُأُأُقَؤةَيِثاَجزُق1َأُكئَرَتَو!:تعالىقولهفيبالنصبالثانية!كُأُ(:لفظقرأ-

.(3)الأولى(زُت1ثؤُمنبدلوهي(ىَعْدُتأُمّه!كل:أي،128:الجاثيةأ(اهئَغِكَكِإ

:(tالعاشر)خلفقراءةأصول.من

يأتيوفيما،الكوفيينمذهبعلى:أي،والكسائي-غالبًا-كحمزةخلفالإمام

مستقل:كقارئاختياراتهبعض

.2/635النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

.2/567السابقالمصدر:ينظر(2)

.2/633السابقالمصدر:يحظر(3)

.4-ه44ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:خلفمنهجفيينظر(4)
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بدأهاالسورةابتدأوإذا،كحمزةبسملةدونبأولهاالسورأواخريصل-

.(1)ا!كوفيينذلكفيفخالفالسورتينبينالسكتعنهوروي،بالبسملة

والمنفصل.المتصلالمدّينويوشَط-

مثل:فاءأوبواوالمسبوقالأمرفعلفيبسينالمسبوقةالهمزةويحذف-

.(اوُلَسَف!وَسَلُوا،:فيقرؤها،(!!تئَلُوَأ((وُلَشَو!

!يضنَمفُوتَ(وقرأ،13،41،711:يوسف9(ُبئِذلا!فيياءالهمزةوأبدل-

.()يُضاهُوْن:أيهمز،بدون!30:التوبة9

!!هيعَصَ!مريمأولفيوصلأبعدهاالذالفي(!صَدالوأدغم-

فيوالباء،4511:عمرانآلأ(َباَوَث!يُرِدً:مثلالثاءفيوالدال،اللازمالمدمعديه!

ث!و(انِوَاَتقُق!!يسَالواوفيوالنون،514:المائدة9(نَمُبذَعُي!:مثلالميم
وَاَتقَلَو!هو.

.142هود:9(اَنَعًم!اَز!بفيالميمعندالباءوأظهر-

!الر،منوالراء،!ط!نتصَ،!طسَمنوالطاء،(!ختممنالحاءوأمال-

وأمال،(يسَ،!!هيعَصَمنفقطوالياء،(!طهمنوالهاءوالطاء،(المَر

كبركط.إمالة(َةنَرؤًتلَا!!

:الحروفنرشفيخلفوتراءة

وهما:لفظينفيعنهمااختلفولكن،والكسائيحمزةعنبالجملةتخرجلا

،195الأنبياء:9(قَرْلهَةٍعَكَوَمحرَئم!:تعالىقولهفي(وَمحرَم!لفظ-

http://www.al-maktabeh.com.1/481النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)
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الراءوسكونالحاءبكسروالكسائيحمزةويقرؤها،الألفب!ثباتكحفصفيقرؤها

.(1)(ٌمْرِحَو!ألفوبدون

.(2)والجماعةعاصمعنكحفصقرأها:135النور:9!!دُزِىّلفظ-

فيالعشرةالقراءمناهجمنلمحاتاّلإهوماالمبحثهذاياأوردناهماإنّ

العلملهذاخصوصيةوهيوالتلقّي،بالمشافهةاّلإتُدركلااهّنأومعلوم،قراءاتهم

هيإذ،القراءةسَنَنطبيعةعنتصورَاالقراءاتطالبيعطيذكرناهوما،الجليل

التوفيق.وحدهوبالثه،باتفاقمتبعةسُنّة

!**

فيوالكسائيحمزةمععاصمعنشعبةويشترك،2/599رث!نلا،الجزريابنمحمدينظر:(1)

الكلمة.لهذهقراءكَما

وشعبةحمزةوقرأها،()دِزيءٌأيوالهمز،المد!الدالبكسروالكسائيعمروأبووقرأها(2)

.(2/942السابقالمصدر)ينظر:ب!إ.)دُرِّيأيوالهمز،المدمعالدالبضمعاصمعن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الساجالمبحث

الفراءاتعلمفيالمؤلفاتتاريخ

العلماءأولاهوقد،والتأليفوالدراسةللبحثواسعميدانالقراءاتعلم

الموائد،وشهيّالفوائدفرائدذلكفياوفّلأووالتحرير،والضبطبالتحقيقاهتمامهم

التجويدعلوممنبهعلاقةلهماضبطواكما،أبوابهودُقّقتمسائلهترّرُححتى

الأزمنةاختلافالمؤلفاتهذهفيراعيتوقد،ذلكوغيرلابتداءواوالوقفوالرسم

التدرجحسب-تافَّلؤملاأهمّيأتيوفيما،الأهميةعنفضلَاوحداثةقِدمًاوالمؤلفين

أنواعها:حسبةبّوبم-التاريخي

الروايةكتبمن:اًلوأ

وفرشَاأصولَاالقراءبينواختلافهاالكلماتبروايةعنيتالتيالمؤلفاتوهي

ومنها:العلمهذامعرفةفيأساسَايُعذاّمم

.(ـه432)تالتميميموسىبنأحمدمجاهدلابنالقراءاتفيالسبعةكتاب(\

44)تالدانيسعيدبنعثمانعمرولأبيالسبعالقراءاتفيالتيسير(2 fـه).

للإماممنظومةوهيبالشاطبية،المعروفالتهانيووجهالأمانيحرزمتن(`

ناظمهاوضعوقد،(ـه590)تالشاطبيالرعينيخلفبنفِيْرُّهبنالقاسم

العاشر.المبحثفيذكرهايأتيخاصةمصطلحات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منها:كثيرةشروحوللشاطبية

.(ـه643)تالسخاويعليالدينلعلَمالقصيدشرحفيالوصيدفتح*

بشعلةالمعروفالموصليأحمدبنمحمداللّهعبدلأبيشعلةشرح!

.(ـه656)ت

.(ـه015)تالمقدلهصيشامةلأبيلأمانياحرزمنالمعانيإبرازممة

.(ـه108)تالقاصحلابنالمنتهيالمقرئوتذكرةالمبتديالقارئسراج*

إرشاد:واسمه،(ـهA"111)تالضباعمحمدعليللشيخالشاطبيةشرح*

القصيد.مقصودإلىالمريد

.(ـه5341)تالقاضيالفتاحعبدللشيخالشاطبيةشرحفيالوافي*

t)الدمشقيالجزريابنلمحمد،ةَيِضرملاالثلاثةالقراءاتفيالمضيةالدرةمتن

ويعقوب،المدنيجعفرأبو:الثلاثةلأئمةاقراءاتفيهاذكرمنظومةوهي،(ـه)ت

العاشر.المبحثفيرموزهابيانوسيأتي،الكوفيوخلف،البصريالحضرمي

الدرّة:شروحومن

.(الهجريالتاسعالقرنعلماء)منالمقرئالزبيديمحمدالإمامشرح*

.(ـه857)تالنويريمحمدبنمحمدالإمامشرح!

.(ـه1991)تمحمدبنحسنبنمحمدالسَّمنوديالعلامةشرح*

مجلدين،فييقعواسعكتابوهو،الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشر(5

ولموالتجويد،والقزاءبالقراءاتالصلةذاتبالأبحاثالعلمغزيرالفوائدكثير

http://www.al-maktabeh.comالعلم.لهذاوتحقيقهودقتهسعتهفيإليهيُسبق
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فيوتوشعالجزريابنألفهامنظومةوهيالعشر،القراءاتفيالنشرطيبة(6

العاشر.المبحثفيرموزهاذكروسيأتيالنشر)1(،كتابهوأصلها،الطرقذكر

الطيبة:شروحومن

ابنمحمدبنأحمدبكرأبيالدينشهابالناظملابنالنشر:طيبةشرح*

.(هـ835)تالجزري

محمدبنمحمدبنمحمدالدينمحبالقاسمأبيللنويريالنشر:طيبةشرحثة

.(ـه857)تعليابن

القراءاتعللعنوالكشفالعشرالقراءاتفيالنشرطيبةشرحالهادي*

.ر!يمومبسوطوهو،محيسنسالملمحمدوتوجيهها:

دونقراءاتلمجموعةأوالقراءمنقارئلكلمفردةمؤلفاتالعلماءفّلأككا

ومنها:فوقها،أوالسبعة

.(ـه258)تالكوفيجبيربنلأحمدالخمسالقراءات(7

الأصبهانيالحسينبنأحمدمهرانلابنالعشر:القراءاتفيالمبسوط(8

.(ـه381)ت

،(ـه399)تالحلبيغلبونبنطاهرالحسنلأبي:الثمانالقراءاتفيالتذكرة(9

سويد.رشديأيمن.د:وحققه

إبراهيمبنمحمدبنالحسنعليلأبيعشر:الإحدىالقراءاتفيالروضة(01

.(ـه438)تالمالكيالبغدادي

.؟6صالنثر،طيبةشرح،الناظمابنبكرأبواحمدينظر:(1)
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لكلجعلإذ(-44At)تالدانيعمرولأبي:السبعةالقراءمفردات(11

مستقلًا.كتابَاالسبعةالقراءمنواحد

الخيّاطمحمدبنعليالحسنلأبي:العشرةالأئمةقراءةفيالتبصرة(12

.(ـه450)ت

البغداديسواربنعليبنأحمدطاهرلأبيالعشر:القراءاتفيالمستنير(13

.(ـه914)ت

الأنصاريالباذشابنعليبنلأحمد:السبعالقراءاتفيالإقناع(14

.(ـه540)ت

.(ـه154)تالختاطسبطعليبناللهلعبد:الستالقراءاتفيالكفاية(15

للقباقبي:عشرةالأربعالقراءاتفيالكنوزومفتاحالرموزإيضاح(16

.(ـه849)تخليلبنمحمدالدينشمس

الدمياطيمحمدبنلأحمد:عشرةالأربعبالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف(17

.(ـه1117ت)ءاّنبلا

بالقراءاتوصلتهاالسبعةالأحرفمعنىفيكنبثانيَا:

هذهوصلةالعلماء،عندومفهومهاالسبعةالأحرفببيانتعنىكتبوهي

هذهومنذلك،ونحوالإشكالاتوحلّ،والعشرةالسبعةبالقراءاتالأحرف

الكتب:

.(ـهtry)تطالبأبيبنلمكي:القراءاتمعانيعنالإبانة(1

.(ـه444)تالداتيعمرولأبي:السبعةالأحرف(2
http://www.al-maktabeh.com
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المقدسيشامةلأبيالعزيز:بالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد(3

.(ـه665)ت

،(ـه728)تتيميةلابن:أحرفسبعةعلىالقراَنأُنزلحديثشرح(4

المشهداني.إبراهيمبنمحمد:وتعليقوتحقيقدراسة

.القار!العزيزعبدللدكتور:السبعةالأحرفحديث(ه

عز.الدينضياءحسنللدكتورمنها:القراءاتومنزلةالسبعةالأحرف(6

القراءاتاصولفيكتبثالثَا:

لإظهاركاالقراءاتعليهاتدورالتيالأصولبيانإلىتهدفالتيالكتبوهي

والتقليلوالإمالةوالتسهيلوالتحقيقوالروموالإشماموالقصروالمدوالإدغام

الكتب:هذهومنوغيرها،

.(ـه056بعد)تالأندلسيالطحانلابن:القراَنتجويدفيالإنباء(1

أبيبنعمربنأحمدللقاضي:القراءاتأصولفيوالإشاراتالقواعد(2

.(ـه179)تالحمويالرضا

11)تالضباعمحمدعليللشيخ:القراءةأصولبيانفيالإضاءة(3 rAـه).

بكتابه:)ملحقالحمرانيعليبنلمشرف:ورواتهمالعشرةالقراءأصول(4

.(المتواترةالعشرالقراءاتمصحف

وفنوفهاوتاريخهاللقراءاتالاننصارفيكتبرابعَا:

القراءاتوتاريخالقرّاءوتراجمبالقراءاتالتعريفعنتحدثتكتبوهي

الكتب:هذهومنذلك،ري!غوضدهاالموجهةالشبهاتعلىوالردوتدرجها،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفاإضاءات168

.(ـه534)تالباقلانيالطيببنبكرأبيللقاضي:للقرآنالانتصار(1

.(ـه643)تالسخاويعليالدينلعلَمالإقراء:وكالالقزاءجمال(2

بنمحمدبنأحمدالقسطلانيللحافظ:القراءاتلفنونالإشاراتلطائف(3

.(ـه923)تبكرأبي

الفتاحعبدللشيخ:والملحدينالمستشرقيننظرفيالقرآنيةالقراءات(4

تسيهر(.)جولداليهوديالمستشرقعلىفيهردّ،(ـه031f)تالقاضي

خالدوأحمدالقضاةمفلحمحمدأحمد:للدكاترة،القراءاتعلمفيمقدمات(ه

منصور.خالدومحمدشكري

.المسؤولالعليلعبد:القراءاتعلمفيالإيضاح(6

الفضلي.الهاديلعبد:وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات(7

القراءاتتطبيقكيفيةفيكتبخامسَا:

المصحفترتيبوفقوفرشَاأصولَاالقرآنيةالقراءاتبتتئععنيتكتبوهي

ومنها:

.هـ(1711)تالصفاقم!يالنوريلعلي:السبعالقراءاتفيالنفعغيث(\

القاضيالفتاحعبدللشيخ:المتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور(2

.(ـه1403)ت

راجح.كريّممحمدللشيخ:المصحفبهامشالمتواترةالقرآنيةالقراءات(3

لمشرف:المعتبرةالراجحةالأوجهعلىالمتواترةالعشرالقراءاتمصحف(4

http://www.al-maktabeh.comا!مراني.
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الصوفيخضربناللطيفعبدلشيخنا:السبعالقراءاتإلىالمرشد(5

.()غيرمطبوع

لسعيد:(السبع)القراءاتالكريمالقراَنقراءاتفيالرحيمفيض(6

.اللحّاممحمد

التحريراتكتبسادسًا:

منرواهامنإلىفيهاالمختلفالقراءاتطرقأوجهبعزوتعنىكتبوهي

بهاالالتزاموجوبمعحدة،علىروايةكلتمييزعلوالعمل،الطرقأصحاب

الكتب:هذهومنبينها)1(،الخلطوعدم

بنعمرحفعرأبيراَّشنللوتحزر:السبعالقراءاتمنتواترفيماالمكرّر(1

.(ـه938)تالمقرئالأنصاريالمصريالشافيالدينصاجمحمدبنقاسم

.(ـه5511)تللأزميريالعشر:القراءاتتحريرفيالبرهانبدائع(2

.اًضيأللأزميري:القراَنوجوهفيالعرفانعمدة(3

)كانالجمزوريسليمانللشيخ:الأمانيحرزبتحريرالمعانيكنزمنظومة(4

9.1سنةاَيح yالمعانيكنزشرحالرحماني)الفتح:وسماهبنفسهبمثرحهوقام،(ـه

.(الأمانيحرزبتحرير

.(ـه1229)تللميهي:القرآنبعفأوجهتحريرفيالرحمنالكريمفتح(ه

القضاةوأحمد،333ص،القراءاتعلمفيوجهودهالمتوليالإمام،الدوسريإبراهيمينظر:(1)

.12هص،القراءاتعلمفيمقذمات،()بالاشتراك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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للعلامة:العظيمالفوزويثرحهالكريمالقرآنأوجهتحريرفيالكريمفتح(6

وعمدهَ،المدققينالمحررينالعلماءأوائلمنويعذ،(ـه1113")تالمتوليمحمد

.القراءاتفيالمتأخرينالمصنفين

حئا)كانللخليجي:القراءاتفيالتحريراتوتوضيحالمشكلاتُّلح(7

1سنة rrrـه).

.(ـه1138)تللضباع:الشاطبيةمسائلتحريرنظمعلىلأمنيةابلوغمختصر(8

:بالقراءاتصلةذاتعلومفيكتبسابعَا:

وقفورسمتجويدمنالكثيرةوتفرّعاتهاالقرآنبعلومعنيتكتبوهي

:يتَالاالنحووعلىوعدّ،وتوجيهوابتداء

وتجويدالأداءوضبطالتلاوةبحسنيعنىالذيالعلموهوالتجويد:علم(\

الساكنةوالنونالمدودمنالأحكاموسائروصفاتهامخارجهاحيثمنالحروف

هذاأهميةعلىالعلماب!دّكاوقد،ذلكوغيرلابتداءواوالوقفالساكنةوالميموالتنوين

آنهكما،الكريمالقراَنفياللحنعناللسانصونإلىوالطريقالأساسلائه؟العلم

.المؤثرةالأصوليةبتلاوتهوجلعزاللّهكتابمعافيتدئرعلىيُعين

ذلك:فيالكتبأشهرومن

(15)منوتتألف،(1)(ـه325)تالخاقانيمزاحملأبي:الرائيةالقصيدة*

ومطلعها:التجويد،فنّفيقصيدةُلَّوأوهي،اَتيب

الذهبي،محمد)ينظر:محدثمقرئإمام،البغداديخاقانبنيحىبناللهعبيدبنموسىهو(1)

http://www.al-maktabeh.com.(ء2/45الكبارالقراءمعرفة



171القراءاتعلمفيالمؤلفاتتاريخالساج:المبحث

الكبرِإلىيدعوالفخرَإنفخرَولاِرجِحلالأُولياَبِجعُممقالَاأقولُ

والفخرِ)1(المباهاةِِّرشمنبمولايعائذَاالتلاوةَالقولِفيُمَفعأ

طالبأبيبنلمكي:التلاوةلفظوتحقيقالقراءةلتجويدالرعايةكة

.(ـه437)ت

.(ـه444)تالدانيعمرولأبي:والتجويدالإتقانفيالتحديد*

عليالدينعلمللإمامالمجيد:وعدةالمفيدعمدةالسخاويةالقصيدة!ة

ومطلعها:،اًتيب(81)منوتتألف،(ـه436)تالسخاوي

ِنَاْرُقلاأَئِمّةَِوْأَشُدوُريَوالقُرْآنِتِلاوَةَُموُرَييَامنْ

الخِلّانِ)2(مِنَُهْنَعنَاكِبِكَمْرُتْبَةَالمقُدَّمُالفَنهُوَهَذا

.(ـه8330)تالجزريلابنالتجويد:علمفيالتمهيد*

1)تالقاريسلطانبنلعلي:الجزريةمتنعلىالفكريةالمنح* 0 IIـه).

المرصفيالفتاحعبدللشيخ:الباريكلامتجويدإلىالقاريهداية!ة

.(ـه1408)ت

عمّان.فيالكريمالقرآنعلىالمحافظةلجمعيةالتجويد:أحكامفيالمنير*

.عثمانشيخلحسني:التلاوةحقثة

.3ص،الخاقانيةالمنظومة(1)

محمد:وترتيبجمع،والقراءاتالتجويدفيمهمة)مجموعةضمنالسخاوية،المنظومة(2)

.(13ص،الدسوقيالواحدعبد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الإيضاحية.كتبهوجميعسويد،رشديأيمنللدكتور:التجويدأطلس*

الغوثاني.يحىللدكتور:تطبيقيةوملاحظاتنظريةأحكامالتجويدعلم!

العثمانيةالمصاحفِّطخمعرفةفييبحثالرسموعلم:والضبطالرسمعلم(2

والحروفالكلماتنقططريقةفييبحثالذيالعلمفهوالضبطاّمأكتابتها،وكيفية

الرابع.المبحثفيالمصطلحاتهذهوتقدمت،القرآنية

ذلك:فيالكتبأهمومن

الأندلسيالقيسيطالبأبيبنلمكي:المصاحفهجاءكتاب*

.(ـه437)ت

الدانيسعيدبنعثمانعمرولأبيالأمصار:مصاحفرسمفيالمقنع!د

.(ـه444)ت

البغداديثابتبنعليبنأحمدبكرلأبي:الرسمفيتلخيمالمتشابه*

.(63mot)تبالخطيبالمعروف

بنسهلبناللّهعبدمحمدلأبي:المصاحفرسمإلىالمعارفسبلكتاب!

.(ـه480)تيوسف

الهمدانيالحسنبنأحمدبنالحسنالعلاءلأبي:المصاحفرسمفياللطائف!

.(ـه569)تالعطار

الشاطبيالقاسملأب!منظومةوهي:المقاصدأسنىفيالقصائدأترابعقيلة*

بيئا.(298)أبياتهاوعدد،الأمانيحرزصاحبهـ(059)ت
http://www.al-maktabeh.com
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-*-7محمد،الخرّازللشريمثيمنظومةوهي:القرآنأحرفرسمفيالظماَنمورد!

.(ـه718)تالأمويإبراهيمبنمحمدابن

الضباعمحمدعليالشيخ:المبينالكتابوضبطرسمفيالطالبينسمير*ب

.(ـه1381)ت

الحمد.قدوريغانم.د:تاريخيةلغويةدراسة،المصحفرسم!

شلبي.الفتاحعبد.د:القراءاتفيبهوالاحتجاجالمصحفب!رسم

.الفرماويالحيعبد.د:والمعارضِينالمؤيدينبينالمصحفرسم!

القارئيقفكيفمعرفةفييبحثجليلعلموهو:والابتداءالوقفعلم('

التجويدعلمنصفالعلمهذاويُعدّالابتداء،وكذلكيقف،ولماذايقفومتى

ذلك:فيالكتبومنوالتفسير،والنحوبالمعنىلعلاقته

L)تالأنباريالقاسمابنبكرلأبي:والابتداءالوقفإيضاح! rYA.

.(ـهn&A)تالنحاسجعفرلأبي:والائتنافالقطع!

.(ـه444)تالدانيعمرولأبيوالابتداء:الوقففيالمكتفى*

L)تالجزريلابن:والابتداءالوقفمعرفةإلىالاهتداء! Arrr.

الكريملعبد:الكريمالقرآنفيبالمعنىوصلتهماوالابتداءالوقف!د

.عوضإبراهيم

اللغةفيالقراءاتوجوهببيانيعنى"علمٌوهو::القراءاتتوجيهعلم(4

والاحتجاجالقراءاتوحججالقراءاتبعللويسمّىمنهاالمختاروبيانوالتفسير،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ومعرفةالقرآنيةالقراءاتوجوهيبيّنةيمّهألافيغايةٌعلموهو،(1)"للقراءات

بينوالجمعالتمكّنبحليةالقراءاتطالبتزؤدوهي،والنحوياللغويمستندها

والتفسير.واللغةالنحووعلومالقراءات

الكتب:هذهومن

.(ـه037)تخالويهلابن:السبعللقراءاتالحجّة*

.Le?"VV)تالفارسيعليلأبي:السبعةللقرّاءالحجّة*

.(ـه014)تزنجلةابنزرعةلأبي:القراءاتحخة*

طالبأبيبنلمكيوحججها:وعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنالكشف*

.(ـه437)ت

سالممحمدللدكتور:الشاطبيةطريقمنوتوجيههاالجليةالإرشادات*

محيسن.

للمؤلفالنشر:طيبةطريقمنوتوجيههاالعشرالقراءاتفيالمهذّب*

.اًضيأالسابق

وعددهاالاَيرؤوسعنفيهيبحثمابهماوالمقصود:والعددالفواصلعلم(ه

لاشكليٌّالأمروهذا،مترابطانوهما،الكريمالقرآنآياتعدّوكذلك،سورةكلفي

عذفيمذاهبهمتدّدعتفالعلماءالاجتهاد،يسعهاّممهوإذ،النمالقرآنيعلىيؤثر

62)الأولالمدنيالعذفبلغ،الكريمالقرآنآيات w)،(6214)الأخيروالمدني،

6)والشامي،(4620)والبصري،(6220)والمكي Y 2 v)،(2)(6236)والكوفي.

.94ع،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم(1)

http://www.al-maktabeh.comعاصم.عنحفصروايةعلىالمطبوعةالمصاحففيالمعتمدالعذوهو(2)
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ذلك:فيتافَّلؤملاومن

.(ـه444)تالدانيعمرولأبي:القرآنآيِّدعفيالبيان*

.(1)(ـه059)تللشاطبي:الفواصلعلمفيالزهرناظمة!

يتالَفخملارضوانللشيخالعزيز:الكتابفواصلفيالوجيزالقول*

.(ـه1313)ت

القاضيالفتاحعبدللشيخمنظومةوهو:القراَنأيعدّفيالحسانالفرائد*

أيضا.لهالبياننفائس:وشرحهاهـ(0341)ت

بالقراَنمتعلّقةمسائلفيبحثتعامةكتبوهيالقراَن:علومفيكتب(6

والمجمل،والمنسوخوالناسخ،عوالخاوالعام،والمدنيالمكيحيثمنالكريم

ذلك.وغير،والمبيّن

الكتب:هذهومن

.(ـه794)تللزركمثي:القرآنعلومفيالبرهان!

.(ـه911)تللسيوطي:القراَنعلومفيالإتقان!ة

الزرقاني.العظيملعبد:القرآنعلومفيالعرفانمناهل!

الصالح.لصبحي:القرآنعلومفيمباحث*

.القطانخليلعاّنمل:القرآنعلومفيمباحث*

والبصرةوالكوفةومكةالمدينةأئمّهعنالعدّعلمفيعدةقديمةمؤلفاتالنديمبنمحمدذكر(1)

.(54ع،الفهرست:ينظر)لشاموا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيفالكتبله!الّا،اهّمهأولبعضهااختياراتهيامّنإالكتبهذهمنذكرناهوما

مكتبةذاتهابحدّوهيتُحصر،أنمنوأكبرتُستقم!أنمنأكثروتفريعاتهاالقراءات

الحديثة.والمؤلَّفاتوالمحقَّقات،القديمةالمخطوطاتفيها،مستقلة

***
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والفراءاتالقرآنحولوردودشبهات
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ورب!،المسلمينوبعفجهلةالإسلامأعداءألسنةعلكثيرةشُبهٌترذدت

فيللطعنوأثيرتوُخهتوقد،عليهمالأمرفاشتبهفيهاالعلماءأجلّةبعضتأوّل

المستشرقينأوسعمنزيهرجولدالمستشرقأنّويبدووحديثًا،قديمَاالقراَنيةالقراءات

خاصة،القراَنيهالقراءاتعنوبحثَاحديثًاوأكثرهم،الإسلاميةالعلومعلىاطلاعَا

منهننتظروماذاخلالها)1(،منالنمالقرآنيبسلامةالتشكيكفيمحاولةَوأكثرهم

العظيم،الإسلامعنالناسلإبعادوالدسالكيداّلإالمستشرقينمنأمثالهومن

الكريم!القرآنوأساسه

الألبابلأوليله!ايضاحَاللحقإحقاقَااهّدروهبُشلاهذهبعضىيأتيوفيما

إطالة.دونعليهاالردّوخلاصةالشبهةمفادوسأعرض،المسلمينلجهلةوتفهيمَا

القراءاتتواترعدم:الأولىالشبهة

الأسانيد،باَحادمنقولةوأنها،متواترةغيرالقراءاتأنّالشبهةهذهخلاصة

.للعشرةالمتممةالثلاثالقراءاتعنالتواترنفيعلىوالبعفاقتمر

إسقاطهمنجاءطعونهأصلأنونؤه،239ع،الكريموالقرآنالمستشرقون،حسينمحمد(1)

.متواترةبطرق!اللهرسولعنتوقيفيةالقراءاتكوناعتبار
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العلميحصلنَمنقله")ماوهو:،اَلوأالتواترمعنىبإيضاحالشبهةهذهوئردّ

منمثلهم)عنالكذبعلىتواطؤهميُمكنلاجمعَايكونوابأنْضرورةَ(بصدقهم

ولا،رجالهعنبحثٍغ!يرمنبهالعمليجبولذلك،(آخره)إلىالإسناد:أي،(أوله

.(1)"الأصحفيمعيّنعددفيهيُعتبر

منجمعٍعنرويتوآنها،العشرةالأئمّةقراءاتفيمتحقّقالمعنىوهذا

وهكذا،للتابعينرووهاالصحابةوأنع!ر،اللهرسولعنعنهماللّهَيِضرالصحابة

والفقهالقراءةأئمّةعليهماوهذاوتفصيلاَ،جملةًمتواترةفهيإلينا)2(،وصلتأنْإلى

.(3)لأصولوا

)الأحرفالأولالمبحثمنالسبعةالأحرففياعتقادهيجبفيماتقدّموقد

السبع"القراءات:قال،للفائدةهناونعيدهذلكفيالسبكيالإمامفتوى(السبعة

،يعقوبوقراءةجعفر،أبيتراءةهيالتيوالثلاث،الشاطبيعليهااقتصرالتي

منواحدبهانفردحرفوكلبالفرورة،الدينمنمعلومةمتواترةخلفوقراءة

لاإذلكفييكابرلا!الثهرسولعلىمنزّلآنهبالفعرورةالدينمنمعلومالعشرة

عندمتواترةهيبل،بالرواياتقرأمنعلىمقصورَامنهاشيءتواتروليس،جاهل

ذكرناهمابأنّنفسهويجزم،تعالىاللّهيدينأنهُّقحومسلمِّلكوحط...مسلمِّلك

."أعلمواللّه،منهيثيءإلىالارتيابولاالظنونيتطرقلا،باليقينمعلوممتواتر

القراءاتبأن"والقول:فقالالثلاثالقراءاتتواترعلىالسبكيأكدكا

للتواتروتقذم،371ص،النواويتقريبشرحفيالراويتدريب،السيوطيالرحمنعبد(1)

9ء.ص(القراءات)أنواعالثالثالمبحثفيلهذامشابهتعريف

.99صومصدرها،أحكامهاالقراءات،إسماعيلشعبان:ينظر(2)

http://www.al-maktabeh.com.1/113النشرطيبةشرح،النويريومحمد،23ع،المقرئينمنجد،الجزريابنمحمد:ينظر(3)
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،(1)"الدينفيقولهيُعتبرنّممبهالقوليصحولا،السقوطغايةفيمتواترةغيرالئلاث

.I,,متواترةثابتةوهي،السبعةقراءةعنتخرجلاالثلاثالأئمّةقراءاتبأنّعلئما

هذاةمَذقمفيالجزريابنقولذكرناوقدلاسيّماةهبُّشلاهذهتهالكنعلموبهذا

فيالرئيسالمفصلهووالتواتر،طريقألفمنبأكثررويتالقراءاتإنّ:الكتاب

فيالعلماءقيّدهاوقدوأدائها،وأوجههاوطرقهاواختلافاتهابألفاظهاالقراءاتنقل

محمد!.بسيدناالمتصلةبالأسانيدجيلبعدجيلًاالأساسهذاعلىكتبهم

القراءاتاختلافمصدرهوالمصحفرسمأنّ:الثانيةالشبهة

منالرسموطبيعةوالشكلالنقطمنالمصحفخلومنالمشككونذخّتا

العربيالخطوأنّ،القراءةأوجهلاختلافمثارًاذلكوغيرالزيادةأوالحذفحيث

نتيجةجاءالقراءواختلاف،القرآنيةالقراءاتنشأةفيسببَاكانالبدائيشكلهفي

واختلافبالنقطالرسمهيكلتحلية"فاختلافزجهر:جولديقول،السببلهذا

نشأةفيالسببهماكاناالصامتةالحروفعنالقالبالموحدالمحصولفيالحركات

وأنقطهفيالدقةتُتحرّلمأو،اَلصأمنقوطايكننملمفيالقراءاتاختلافحركة

القراءبمحفاجتهادكانالقراءاتاختلافأنّإلىيرميبذلكوهو،(3)"تحريكه

ذلك!فيوالروايةللنقلدخلولا،فحسبواَرائهم

بدلامجرورة)شركائهم(عامر:ابنقراءةهولذلكالمختارالبارزالمثَلوكان

كتابتهابخلافالشاميالمصحففيكُتبتهكذالكونها)شركاؤهم(المرفوعةمن

،الجزريابنمحمدينظر:،(ـه771)تالشافعيالسبكيالوهابعبدالإمامفتوىمن(1)

.49،ص14-24،ومنجدالمقرئين/1النشر

/(Iالنشر،الجزريابنمحمدينظر:(2) I.

الكريم،والقرآنالمستشرقون،حسينمحمدوينظر:،9-8ع،الإسلاميالتفسيرمذاهب(3)

.24.!ع
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زَئ!!وَصذلَثَ:تعالىقولههيوالآيةالأمصار،نسخبقيةفيمرفوعة

،1371:الأنعام49متُهُؤَا!َرُشأَوْلَدِهِمَْلَتقئمُثترِ!بَاضِفَريِث!

غانمأبووكذاتفسيريهما،فيوالطبري،الزمخشريأيضًاالشبهةهذهدّدرومقن

.(2)كلذعلىأخرىأمثلةوهناك،(1)النحوي

هوالقراءاتمصدرلأن؟صحيحغيرالزعمهذابأنّالشبهةهذهعلىوُيردّ

القراءةفييعتمدونيكونوافلم،المصحفرسموليس"خصرِراللّهرسولعنالتلقي

اللهَيِضرعثمانسيدناأنذلكعلىويدل،القراءةتلقيعلىبلأصلًاالكتابةعلى

قارئَامصحفكلمعبعثالأمصارإلىوأرسلهاالمصاحفنسخحينماعنه

الأمراحتاجلماالرسمعلىاعتمادهمللناستُركولو،(3)الصحيحةالقراءةمهمّلعي

لأنّ؟الرسموليسالروايةهيالقراءةمصدرأنّعلىيدذُوهذا،قارئإرسالإلى

والشكلالنقطمنالمصحفخلوإنّبل،(4)والسماعبالمشافهةاّلإتؤخذلاالقراءة

،(ْ)المتعددةوالأوجهالقراءاتاستيعابعلىيُعينإعجازَا-ذاتهبحذ-كان

(2

(3

)يثركائِهم(المصاحفبعضفيرأىآنهذلكعلحملهالذيبأنّالزمخشريحّرصحيث

جوازعدمفيالبصريينبمذهبذلكعلمدئلًارفضهافقدالطبرياْقا،2/42،مجرورة

المظفرالنحويغانمأبوأنكرهاكما،8/33تفسيرهينظر:،إليهوالمضافالمضافبينالفصل

تجوزلاعامرابن)تراءة:وقال،(ـه333)تالنحويالمقرئالمعريحمدانبنأحمدابن

مزيدوسيأتي،(7/92القرآنلأحكامالجامع،القرطبي)محمد(..عالِمةّلزوهيالعربيةفي

.491!القراءاتاختلافأصارمن:مبحثفيالمسألةلهذهإيضاح

.17VYA-Vص،المصحفرسمالحمد،غانممثلاَ:ينظر

.51ص،الشريفالمصحفتاريخ،القاضيالفتاحعبدينظر:

بعدها.وما49ع،والملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات،القاضيالفتاحعبدينظر:

،()بالاشتراكالقضاةواْحمد،4ع،القراءاتمعانيعنالإبانة،طالبأبيبنمكيينظر:

http://www.al-maktabeh.com.2ء.ص،القراءاتعلمفيمقذمات
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المجرد)؟(.برأيهيقرأأنلأحدوليس،ةعّبتمسُنّةفالقراءة

وهوالمقرئينأحداستتابةعلىبغدادفقهاءاتفاقالمؤرخينعندالثابتومن

الذيهـ(354)تالمقرئالعطاربكرأبومقسمابنيعقوببنالحسنبنمحمد

وكان،الروايةعنالنظربقطعالمصحفخطوافقبماالقراءةبصحةالقولإلىذهب

.(2)القبيلهذامنبشواذيُقرئ

بطريقاّلإيؤخذأنْيمكنلاألهالعلمبهذاالمشتغلينجميععندالمقررومنهذا

هيامّنإعصرنافيحديثةوسائلمنيستجدّوماوُجدماوأنّ،المباشرةالمشافهة

.اَئيشالتلقيأصلعنتغنيلامساعدةعوامل

العربيةاللغةالقراءاتبعفسمخالفة:الثالثةالشبهة

اللغةمخالفةجهةمنالقراءاتفيالبعفطعنأنّالشبهةهذهخلاصة

ِناَذَهإِنَ!قَالُواوقراءةبالجر،(!وَالأَرْحَامِحمزةقراءةفيطعنهمذلكومن،العربية

.أخرىوتراءات()إنَّالنصبأداةوقبلها(ِناَذَه!برفع،163:طه1(ِناَرِحاَسَل

فصيحبوجهالعربيةللغةموافقةكلهاالمتواترةالقراءاتبأنّالشبهةهذهوتُردّ

واسعةالعربيةاللغةبأنعلمَا،مّدقت!كالمقبولةالقراءةشروطأحدوهو،أفصحأو

سماتمنبارزةسمةالسعةوهذهتوجيهها،فيالتأويلمتعدّدةأوجهها،فياًدج

بيانه،وسحر،بلاغتهوعلو،معانيهوتعدّد،أسلوبهورصانة،لغتهوجمالالقرآن

.إعجازهودليل

المشهداني،محمد:تحاْحرف،سبعةعلىالقرآنأنزلحديث!ثرح،تيميةابنأحمدينظر:(1)

.122ص

،(587)رقمترجمة،معروفعوادبشار:تحبغداد،تاريخ،البغداديالخطيبأحمدينظر:(2)

.2/421القراءطبقاتفيالنهايةغاية،الجزريابنومحمد،2/806
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المتصلالضميرعلىالعطفبابمن(!وَالأَرْحَامِبخففحمزةفقراءة

عندجائزةوهي،11النساء:9لُونَبِهِء(ًإًتهلىِذًلَااَلئَهَ!وَاَئقُوأ(!بهفيالهاءوهوقبله

الشاعر:وبقولحمزةبقراءةاحتجّواوقد،الكوفيين

عَجَبِ)1(مِنْوالايامِبِكَفَمافاذهَبْوتَشْتِمُناتَهْجُوناقَزبتَفاليومَ

.(َكب)منالكافوهوالمتصلالضميرعلىعطفَامجرورة)والأيامِ(فهنا

عنوشعبةعامروابننافعتراءةفهي(ِناَرِحاَسَلِناَذَه!إِنَّقراءةوأفا

القراءةهذهوتُوجّهالعاشر)2(،وخلفويعقوبجعفروأبيوالكسائيوحمزةعاصم

المثخىيرفعونحيث،وكنانةوزبيدوخثعمكعببنبلحارثلهجةعلىجاءتاهّنأب

هذاوعلى،(3)بالزيدانومررت،الزيدانورأيت،الزيدانجاء:فيقولوندائمَالألفبا

الشاعر:قولجاء

غايتاها)4(المجدفيبلغاقدأباهاوأباأباهاإن

المعؤلوعليه،العربيةاللغةأساسهوالمتواترةبقراءاتهالقراَنأنّيخفىولا

ومناظراتهم.استشهاداتهمفيواللغةالنحوأئمّةعند

فييسوغلاماالقراءةفييصحأنالمحال"من:الجزريابنالإمامقالوقد

يأخذهامتبعةسنةالقراءةلأنّ؟القراءةفييصحلاماالعربيةفييسوغقدبل،العربية

.(5)"الأولعنرخَالا

.181عى،السبعالقراءاتفيالحجة،خالويهبنالحسينينظر:(1)

العشرالقراءات،راجحومحمد،294ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(2)

.513ص،المتواترة

.أخرىبتوجيهاتوجّههاكما،1/37اللبيبمغني،هشامبناللهعبدينظر:(3)

.1/238قباوةالدينفخر:تحالنحو،فيالجمل،(ـه017)تالفراهيديالخليلينظر:(4)

http://www.al-maktabeh.com.320-1/319النشر(5)
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الغرض"إنّ:السخاويعليالدينعلمالإمامقالهماوأجملأدقوما

وتزييفالقراءتينإحدىلنصرلا،العربيةفيالقراءةوجهإبداءالقرّاءحججبذكر

مسائلفيالخلافبخلاف،صحتهعلىمتفقصحيحثابتالكللأنّ؟الأخرى

.(1)"رأيلاةّنسوالقراءة،الحقخلافاعتقدفقدهذاغيرظنّومن،الفقه

اتالقراءتناقضر:الرابعةالشبهة

بقراءتينذلكعلىمستدلَازيهر()جولدالمستشرقهدّدرماةهبُّشلاهذهمفاد

بَغدِفِتوَهُماَلازضىأَذقَفِىَ*مُوُرلَاِتَبِلُغ!:تعالىقولهوهيبالمتناقضتين،وصفهما

،للمجهولبالبناء!ِتَبِلُغ!ف،[4-2:الروم](سِحب%بِفحِىِف*غَلبَهِزسَيَغْاِبُوتَ

و)سيُغلبون(،للفاعل()غَلبتببناءالثانيةوالقراءة،للفاعلبالبناء(َتوُبِلْغَيصم!و

.(2)التناقضيعنيوهذا،للمفعول

جانبين:منالشبهةهذهعلوُيرذ

للمجهولبالبناء(ِتَبِلُغ!قراءةأنّوذلك،القراءةصحةبيان:الأول

للفاعلبالبناء()غَلبتوأمّا،المتواترةالقراءةهيللمعلومبالبناء(و!م!يَغبِوُتَ

ليستالشاذةالقراءةأنومعلوم،شاذةتراءةفهيللمجهولبالبناءو)سيُغلبون(

هيبل،تراءتانيقالأنهنايصحولا،(3)اللغةفيبهاللاحتجاجتُروىامّنإو،ائ!ارق

.(4)حصتلاوالثانيهَصحيحةواحدةقراءة

الكتابوأهلالمسلمينمنالمؤرخوناتفقفقد،التاريخشهادة:الثاف

.1/137القجدشرحفيالوصيدفتح(1)

31!ر،الاسلاميالتفسيرمذاهبزير،جولدإجنتس:ينظر(2) - Y A.

9)تالقسطلانيأحمد:ينظر(3) Yr1/72القراءاتلفنونالإشاراتلطائف،(ـه.

.1/49النشر،الجزريابنمحمدينظر:(4)
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-613سنتيبينالمقدسوبيتدمشقوفتحالشامبلادغزافارسملكأنّعلى

للمسلمين:وقالوا،مكةمشركوبذلكففرح،سنينبسبعالهجرةقبلأي،م416

فيوالفرسالوثنيةاعتبرواإذ،عليكمولنظهرنّإخوانكمعلىظهرواإخواننا

المشركونتراهنَةيَالاهذهنزلتفلما،جانبفيالكتابوأهلوالمسلمين،جانب

وقداّلإسنينتمفسبعفلم،ةيَالافيالمحددةسنينالبضعخلالالمسلمينمع

وعادت،بسنةالهجرةقبلأي،م162سنةفارسبلادَهرقلبقيادةالرومغَلبت

وفيما،ظاهرةةيَاوباهرةمعجزةبالغيبالإخبارذلكوكان،(1)بالغنائمالروم

عنبعيدوخرفللموضوعقلبشاذةقراءةإلىاستنادًاالمستشرقيدّعيه

التاريخية.المصداقية

يدلئمامتواترتينتراءتينتناقفبينفيهواحذامثالًاالمستشرقهذايجدولم

تنوّعاختلافهوالقراءاتاختلافبأنّيعلمأنوعليه!يعرفلابمايهرفآنهعل

وتناقف)2(.تعارضاختلافوليسوتغاير،

َالَفَأ!:تعالىاللّهقالوقدكيف،محالالكريمالقرآنفيالتناقضووقوع

وهذه،182:النساء9(!لِث!افَنِنخَافِيهِاوُدَجَوَلِهللَاِرتَغِدنِعقِموَلَؤكاَنَانًاَئقُزَنوُرًبَدحي

القرآنتناقففيإثباتأحديستطيعولنفلا،الدينيومإلىالجميععلىحاكمةةيَالا

اَيةبينالظاهرفيتعارضمنيبدووما،المستقبلولاالحاضرولاالماضيفيلا

يصرّولكنوالتجرد،التأملبعدالحقيقةفيبتعارضفليسوأخرىتراءةأووأخرى

عنها.يتعامىأوالحقيقةعنيغمفعينيهوالتناقفمنالتعارضعلى

.13/4765التأويلمحاسن،القاسميمحمدينظر:(1)

،القراءاتعلومفيمدخل،الطويلرزقوالسيد،1/46النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)

.452ص،الكريموالقراَنالمستشرقون،حسينومحمد،27عر
http://www.al-maktabeh.com
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(1)أحرفسبعةعلىالقرآننزولفيالطعن:الخامسةالشبهة

الأخرىوالصيغالحروفمنكانماأسقطواالمسلمينأنّالشبهةهذهمفاد

فيواحدةصيغةعلىواقتصروا،وتناقضاتواختلافاتمبايناتعلىتحتويالتي

ومرقصمتى:وهي،لديهمالمعتمدةالأربعةفيتمثلتالأناجيلأنحينفي،القراءة

تناقفوتباين،منالنصارىيخشاهمافيهايكنولم،ذلكمنأكثروهيويوحنا،ولوقا

معمعانيهواتفاقجوهرهووحدةالإنجيلصحةعلىكشهاداتكلهابهافاحتفظوا

.(2)واحدةشهادةعلىصحتهتقوملاالدينيالعالميوالشرع،ألفاظهاختلاف

الباقلاني:الإمامقالفقدبجديد،ليسقالوهمابأنالشبهةهذهعلىوُيرذ

لحنَافيهله!انّ،مضبوطولاثابتغيروإنه،مدخولالقراَنإنّ:الملحدون"قال

باقيهامنومنعالأحرفبعضعلىالناسجمععنهالثهَيِضرعثمانّنا!هل..وتناقضًا.

.(3)"خلافمنحدثلما

تنوعاختلافالقراءاتفيالاختلافإنّإذأساسها!نباطلةالشبهةهذهإن

إلىمستندةمعروفةأوجهسبعةوهيالأداء،طريقةفيهوإنماالتنوعوهذاتفاد،لا

وقد؟التناقفالمزعومفأين،الكتابهذافيبيانهامرّكاع!ع!اللّهرسولعنالتلقي

ثلاثة:أحوالمنيخلولاالقراءاتاختلافأنّالجزريابنحّرص

والسين.بالصاد(َطَشِضلا،:مثلواحد،والمعنىاللفظاختلاف-

بإثبات(ِكِنم!:مثلواحد،ضيءفياجتماعهماجوازمعجميعًااختلافهما-

253ص،الكريموالقرآنالمستشرقون،حسينمحمدورذها:الشبهةهذهفيللتوسعينظر(1)

بعدها.وما

بعدها.فما034ص،والملحدونالقرآن،دروزةمحمدينظر:(2)

.06-95ص،للقراَنالانتصار(3)
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ومالكه.الدينيومملكفهو،تعالىاللهوهوواحدالمرادلأنّوحذفها،لألفا

التضاد،يقتضيلاآخروجهمنيتفقانبلاجتماعهماامتناعمعاختلافهما-

(اَفُرقَنمتُهَءَاَج!ذِبوُأذَقأَنَهُتم،وَ!طز3ُ:تعالىقولهمن(!تُبُوألفظمثل

وتخفيفها)1(.الذالبتشديد!011:أيوسف

شاسمعفرقفهناكالأربعةالأناجيلعنوأماله،حقيقةلاخيالالزعمفهذا

منأووالنقلالثبوتحيثمنسواء،والارضالسماءبينكماالقرآنوبينبينها

كاتبوهايأخذهالمالأناجيلمننسخةوكل،المضمونحيثمنأوالتدوينحيث

اللهرسولإلىتعالىاللّهعنمتلقّىفهوالقراَنأما،السلامعليهالمسيحالسيدعن

.السلامعليهجبريلبواسطة!ىِمحمد

الذيالإنجيلأنّنّيبحيث(2)تيميةابنالإسلامشيخردّالمقامهذافيويكفي

بعدأُمليوإنما،كتبهمنعلىأملاهولاالسلامعليهالمسيحيكتبهلمالمسيحيينبأيدي

وأما،السلامعليهالمسيحصحباقدوكاناويوحنا()متىطريقعنالسماءإلىرفعه

بالتواترنُقلفقدالكريمالقرآنوأما،السلامعليهالمسيحيريافلمولوقا()مرقصر

أنهنّيبوإنماكلاميهذا:يقللم"!م!محمداللهورسول،بالضرورةالدينمنالمعلوم

الله.عنٌغَفبموأنهتعالىالثهكلام

عنوروش!كثيرابنعنقنبلبالسينقرأه(،"!زَطَفلفظ،45-1/44النشرينظر:(1)

فقط،الفاتحةموضعفيوخلادوقع،حيثحمزةعنخلفزايَاالصادوب!شمام،يعقوب

(ِكِلَن،وأما،(63ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد)ينظر:بالصادوالباقون

وأما،(السابق)المصدرالباقونوبحذفها،وخلفويعقوبوالكسائيعاصمبالألففقرأها

والباقون،ويعقوبعامروابنعمرووأبوكثيروابننافعالذالبتشديدفقرأها(،!ذِبوُأ

.(482ص،السابق)المصدرتشديددون

http://www.al-maktabeh.com.1/11المسيحدينلّدبلمنالصحيحالجوابينظر:(2)



187والقراءاتالفرآنحولوردودشبهاتالئامن:المبحث

متصل،سندلهاوليسالسلامعليهالمسيحسيرةمنشيئَاتحكيالأناجيلإنّثم

وقراءاته!بالقرآنالمقارنةلهمفانى

العثمافي)1(المصحففيوالسورالآياتترتيب:السادسةالشبهة

هخَسُنفيللقراءاتالمتضمنالعثمانيالمصحفأنّبابمنالشبهةهذهنورد

لأبواجارديهالويسالمستمثرقَينأنّالشبهةهذهومفاد،اًلصأوالسورتايَالامرتب

سورإلىخلافتهفيالقرآنلهسّمعنهالثهَيِضرعفانبنعثمانأنّادّعياقدقنوافب(

كماوهكذا)2(،دنىلأفاالأطولأيالطولحسببعضهاوراءالسورورتب،واَيات

ومدرسته)نولدكه(الألمانيالمستشرقمقترحأنّ)بلاشير(الفرنيالمستشرقزعم

التاريخيالسياقحسبكانتلوالإدراكوسهلةمطمئنةأضواءًالمصحفعليُلقي

خاطئ،للقرآنالحاليالترتيبأنّبيل()ريتشاردالمستشرقوزعم،(3)المعقول

تايَاللآخرترتيئاالإنجليزيو)رودويل(موير()وليمأمثالمناَخرونواقترح

أملتْهومااقترحوهمماذلكغيرإلى..(4)العثمانيالمصحففيالمعهودغيروالسور

إلهاماتهم!عليهم

لاإذ،للحقيقةومجافللصوابمجانباذعوهمابأنّالشبهةهذهعلىوُيردّ

وتوجيهه"!ىِالنبيمنبتوقيفكانتوالسورتايَالاترتيبأنّفيخلافيوجد

تاريخعلىالمصاحففيإثباتهيجبلاأنهعلىيدلؤومما:القرطبيقال،بالوحي

الكريم،والقرآنالمستشرقون،حسينمحمد:اهّدروالشبهةهذهفيللتوسعينظر(1)

70.AAA-%9r.

.834-339ص،التغريبوجهفيالإسلام،الجنديأنورينظر:(2)

.43ع،وتأثيرهوترجمتهوتدوينهنزولهالقرآنبلاشير،ريجي!ينظر:(3)

.7هص،4العدد،الرياض،الدينأصولمجلة:ينظر(4)
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ترىلاأ،المكيةالسورةفيفتوضعبالمدينةتنزلكانتتايَالاأنوثبتصحمانزوله

تعني-عندهوأناإلاوالنساءالبقرةسورةنزلتوماعنها:اللهَيِضرعائشةقول

علىألّفوهولو،بمكةالقراَنمنقبلهمانزلماعلىالمصحففياتمَذُقوقد-بالمدينة

.(السور")1اَياتيُنتقفترتيبأنلوجبال!زولتاريخ

تلاوةمنالترتيببهذاالمتواترالنقلمناليقينحصل"وقد:القاسميوقال

.(2)"المصحففيهكذاوضعهعلىالصحابةأجمعومما"شهم!اللهرسول

يكنفلم،القرآنإعجازمظاهرمنمظهرالترتيبهذاأنّبالذكروجدير

أمرحسبيُوجِّهكانوإنماذلك،فييتدخلأنغيرهعنفضلَا"يخيرالنبيبمقدور

السور،ترتيبفيالحالوكذلك،السورةمنكذامكانفيةيَالاهذهيضعواأنالوحي

ومعنى.لفظًامترابطةحلقاتوكأفهاعرتبةوالسوروالآياتاّلإ"لجيرِرالنبييقبضولم

وأنّالمعهود،بترتيبهالقرآنجمعفيبرأيهمنفردًايكنلمعنهاللّهَيِضرعثمانوأنّ

ولوذلك،فيالمتحققةالمصلحةعلله!اجماعهمالصحابةكلباستشارةكانفعلهما

لاسيّما،الصحابةمنالاعزاضعليهلحصلوسورهآياتهترتيبفيخلافهناككان

المسلمينوحدةحقققد-بالإجماع-الكريمللقرآنجمعهوأنكهذا،عظيمأمرفي

.الكتابهذافيمعنامرّكماالاختلافشبحعنهموأبعد

عائقأيهخاكولش!،الإدراكسهلالمراميواضحالترتيببهذاالقرآنإنّثم

المذَعىوالتصرفالمزعومالغموضفأينالعصور،مرّعلىوتدبرهفهمهدونيحول

مبانيه!وإعجازترتيبهودقةمعانيهبإجلاءزاخرةالتفسيروكتب

.(العلميةالكتبدار،\)ط1/44القرآنلأحكامالجامع(1)

http://www.al-maktabeh.com.1/291التأوبلمحاسن(2)
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حسبالقراَنترتيبإمكانيةعنبالحديثمغرمونالمستشرقينهؤلاءإنّ

الساميّة،ثقافاتهميعكسونبذلكوهم،أرضِيكتابوكأنهلموضوعاتهتبعًاأونزوله

أثرهيدركونوهم،القرآنعظمةللتنقيممنمحاولةاّلإهذهاَرائهموراءوليس

يحاولون،مزتفعسلمنطبقعلىسُمٌّاّلإطعونهموما،المسلميننفوسفيوتأثيره

كتابالوثقىوعروتهالعظيمالإسلامبدينالإيمانوبينالناسبينللحيلولةنفثها

الكريم.اللّه

المشككينأنفستشتهيه!بوإعجازهوترتيبهوقراءاتهالقرآنعلىالتجرؤوإنّ

عندعُبووأساليبها،العربيةباللغةالزاعمجهلعلىيدلُّوهو،الخطورةغايةفيأمر

عليهم،مردودطعونمنأوردوهوماعنها،تعامِأوالقراَنيةالقراءاتطبيعةفهم

سموممنالمستشرقيننفوسعليهانطوتماعلىويدلّ،بّكرمجهلبالجملةوهو

استيساغها.ويحاولونيتجرّعونها

راجعلُّوأتفهوالعلماءبعفأجلّةعنهبُّشلابعفهذهمنذكرناهماوأما

،عبّتُيأنأحقُوالحقٌّالخطأ،منمعصومينغيروهم،العلميةومشاربهمماَخذهمإلى

.الإسلاموأعداءالمستشرقينمقاصدعنبهمونربأ

***
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التامعالمبحث

القراءاتاختلافأصرارمن

وليسوتغايرتنوعاختلافهوالقراَنيةالقراءاتاختلافأنّالعلماءوضح

الاختلافخزيمةكابنالمحدّثينبعضرعليهأطلقوقدوتناقف،تضاداختلاف

كلّها)1(.بهاالإيمانويجب،ةيَالامعالآيةبمنزلةالأخرىمعقراءةَّلكوأنّ،المباح

وما،القراَنيةالقراءاتتضمّنتهاالتيالأسرارمنبعضَاالمبحثهذافيونذكر

وماواسعبابوهذاوغيرها،وصرفيةولغويةنحويةفوائدمنجوانحهابيناحتوته

الآتية:النقاطفيوذلكبحر،منفيفوقطرةغيفمنذلكمننذكره

الرسمأسرارمن:اَلوأ

،قراءةمنلاكثرمحتملَاجعلهماالأسرارمنالعثمافيالرسمفيأنّشكلا

يحتملهلاوما،السماويةالكتبمنغريرهفيتوجدلاإعجازيةمزيةهيوتلك

عنهاللهَيِضرعثمانسيدنابهابعثالتيخسُّنلاأحدفينجدهنسخةفيالرسم

:المباركبنأحمدتلميذهعنهنقلهفيماالدباغالعزيزعبدقالالأمصار،أحدإلى

هاّدأفقدالتوقيفيبالرسمكتبهفمن،الرسمبهذااّلإتستفادلاأسرار"وللقرآن

المشهداني،محمد:تح،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلحديثشرح،تيميةابنأحمدينظر:(1)

.154-103،101ص
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عندمنهوامَّنإكتبهماويكونناقصَا،أذاهفقدذلكبغيركتبهومن،أسرارهبجميع

يأتي:ماالرسمأسرارعلىالأمثلةومن،(1)"اللّهعندمنلانفسه

الممهماحففيالبقرةسورةفيياءغيرمنرسمتاهّفأنجد(!اثرَهِيمَ.كلمة

المواضحفيكُتبتنجدهابينماموضعَا،(15)وهي!إِبَنقِرَ(،:والشاميةالعراقية

لغتانوالياءوالألفموضعَا)2(،(4o)وهي،()إئزَهِيمَ:بياءالمصحفمنالأخرى

مواضعجميعيقرأالشاميعامرابنعنهشامَاإنّإذ؟الرسمأسرارمنوهذا،(3)هيف

رسمهاولعلَّ،(4)هنعبخلفذكوانوابنالياء،بدلبألف(ماَهاَرْبِإ!البقرةسورة

بالوجهين.تراءتهاالرسمهذايشملإذ،ذلكلأجلالبقرةسورةفيياءغ!يرمن

نرسمت،(وقوعىوالشعراء)الحجر:سورأربعفيوردت()الْاصَيكَةكلمة.

وَثَمُوُد!711:لشعراءا]آئمُقسَلِد(ئثيهَةُِب!َأ!كَذَبَ:لفأبلا(وصلشعراءا)في

(وق)الحجرفيورسمت،113:أص(اَلاخزَابَُكهبَلؤُأوَأَضبُيمَييهَةلُو،ُمؤَقَو

تُتي(ُمؤَهلَواَلأَييهَةِوَأَضنيُ!،178:الحجر9(لَطاِنِينَألأئكَةِأَضثوَإنكاَنَ!:بألف

)الشعراءالأولَينالموضعينجعفروأبوعاعروابنكثيروابننافعترأفقد،!41:ق9

،الصرفمنمنعًا(َةَكْيَلاالتاءفتحمعبعدهولاقبلههمزغيرمنمفتوحةبلاموص(

مفتوحةوصلبهمزةيبدؤونكحفصوالباقونالَيْكَةَ(،مفتوحةبلامويبدؤون

بالألففرسمتوق()الحجرالاَخرانالموضعانوأمّا)الْإَلكَة(،ساكنةلامبعدها

بإسقاطوصلَاالجميعيقرؤهاإذ،ذلكعلىالمصاحفوإجماعفيهاالقراءاتلتوافق

.ههصالإبريز،الذهب(1)

موضعًا.(69)هيالكريمالقراَنفي)إبراهيم(كلمةورودمجموعأنَ:أي(2)

.42ص،المتواترةالعشرالقراءاتمصحف،الحمرانيمشرفينظر:(3)

يقرؤهماومجموعفقط،بالياءذكوانابنعنأنهّاالسابقالموضعفيالحمرانيم!ضرفذكر(4)

http://www.al-maktabeh.com.(526-2/525الثر،الجزريابنمحمدتفصيلها:في)ينظرموضعَا(33)بالألفهشام
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بهمزةويبدؤون،(ِةَكَئألَاُب!َأ!مفتوحةفهمزةساكنةلامبعدهاالوصلهمزة

الغيظة،هيبالألف(!آلأتكَةِومعنى،(1)(ةَكيَآْلا)ساكنةلامبعدهامفتوحةوصل

قراءةفكلُّ،(2)للقريةاسمهيألفبدون(!تصيهَةِ:ومعنى،الملتفالشجر:أي

الشريف.الرسمأسرارمنوهذا،معنىًأعطت

النحوأسرارمنثانيًا:

النحوأساسهوالقراَنإذ،الكريمالقراَنقراءاتفيالنحوأسرارهيكثيرة

فصيحًااَياتُهتلِّصُفوقدالعربب،باللسانالمنزّلفهوعجبولاغروولا،وامامه

ياْتي:ما.فيهالنحوأسرارعلىالأمثلةومنبالأعجميّ،ليس

(َف!َذخمفَا!انُوأمُهتِماَهُهدَوُنُح!وَئَخَنََتؤَغرِفَىِرُنَو!:تعالىاللهقول.

العائدة(َىِرُنَو!الفعلفيبالنونوخلفوالكسائيحمزةعدامافقرأ،16:القصصأ

وخلف:والكسائيحمزةوترأ،المفعوليةعلىالثلاثةلأسماءاونصب،وتعالىتباركلثه

"يقع:والمعنى،(3)الفاعليةعلىالثلاثةالأسماءورفع)ويَرى(،:أي،الفعلفيبالياء

وهامان،وظهورهمإسرائيلبنيجهةمنوحذروهخافوهفيماوجندهوقومهفرعون

هذافيفله،قومهفيولنباهتهالكفرمنلمحقَهركُذو،رجالهوأكبرنرعونوزيرهو

منوفيه،يخفىلاماالمعنىإثراءمنذلكوفي،(4)"فرثيلاولعنةصغارالموضع

.الألبابيبهرماالألفاظتققبفيالتذوقحلاوة

،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحوعبد،2/607النشر،الجزريابنمحمدينظر:(')

.2933ص -r.

.اللامفصل،المحيطالقاموس،آباديالفيروزمحمدينظر:(2)

.2/016رث!نلا،الجزريابنمحمدينظر:(3)

.6/570الوجيز،المحرر،عطيهَابنالحقعبد(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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قتلَاَئمُثسِ!بتِفَزَئ!لِحَصيرٍ،وَصذلَثَ:تعالىاللّهتول.

عامر،ابنسوىالعشرةقرأهاوهكذا،[137:الأنعامأ(أَوْلَدِهِتمشُرَ!اَؤُهُتم

ونصب(ُلْتَق)لامورفع(نِّيُز)أي:،الفعلفيالياءوكسرالزايبضتمقرأفقد

فاعلوهوإليه)قتلُ(بإضافة:أي)شركائِهم()1(،وخففهمزة)أولادَهم(دال

اليهالمضافوهو)شركائِهم(وبين)قتلُ(وهوالمضافبينفصلوقد،المعنىفي

ُلْتَقَنيِكِرْشملامِنَلَكَثِيرِزُئنَ!وَكَذَلِكَهكذا:فتكون،(مه)أولادَوهوبالمفعول

.(شُرَكَائِهِمْأَوْلَادَهُمْ

حصللذاالشعر؟ضرورةفياّلإالبصريينجمهورعنديجوزلاالفصلوهذا

رسماختلافإلىذلكونسبالزمخشريفيهافطعن،القراءةهذهفيكبيرخلاف

.(2)الطبريوأنكرهاعطيةابنوضغفها،المصاحف

ذائع،شائعفصيحالفصلهذاوأنّ،القراءةهذهصحةفيالجزريابنوفضل

برأيهيشتهيبمايقرأأنلمسلميصحُّولا،المتواترةعامرابنتراءةعليهدليلَاويكفي

بينالفصلمالكبنمحمدزّوجوقد،النقلعلىاعتمادغيرمنالمصحففيكُتبفيما

:فقالالقراءةهذهإلىاستنادًابالمفعولإليهوالمضافالمضاف

وناصرِ)3(عاضدِمنلهافكمْعامرِابنِقراءةُنتّجحو

البصريين،تشدّدإلىمشيرًاالقراءةهذهردّمنالأندل!يحيانأبوواستغرب

حجةزنجلة،بنالرحمنوعبد،27.ص،القراءاتفيالسبعةكتابمجاهد،بنأحمدينظر:(1)

.rvrص،القراءات

أماالقراءا!،ضدالموجهةهبُشلامبحثفيوالطبريالزمخشريتفسيرإلىالإشارةسبقت(2)

.fin/3الوجيزالمحررفينظر:عطيةبنالحقعبد

http://www.al-maktabeh.com.2/979هريديالمنعمعبدأحمد:تح،الشافيةالكافيةثرح،مالكبنمحمد(3)
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.(1)ونثرَاشعرَاالفصللهذاالكوفيينتجويزعلىومنئهًا

لثلاثةٌنَسَحهناإليهوالمضافالمضافبينالفصلأنّإلىالدرويشوأشار

أمور:

به.الاعتدادلعدممسوّغذلكفإنّ،فضلةالفاصل-كون1

.بالمضافلتعققه؟أجنبيغير-كونه2

الفاعليةبمقتضىالتقديممقدّرإليهالمضافأنّأجلمنالتأخيرمقدّر3-كونه

.(2)المعنوية

وافقفما،بالقراءاتالاستشهاديطلقوالمالبصريينأنّالباحثينلدىومعلوم

وأنبالشذوذ،ووصفوهرفضوهخالفهاوما،بهواحتجواقبلوهوأصولهمقواعدهم

المنهجيةأسسهممنمنطلقينمخالفتها،منوالمتحرّجذخَالاموقفوقفواالكوفيين

.(3)المقيسةبالقاعدةالاصطدامعندوالروايةالسماعنوحّجريلأنهم؟اللغةدراسةفي

لاعتمادوا،النحويةالشواهدمصادرمنمهمٌّمصدرٌ"القراءاتأنّالمعلومومن

بفيفمناهّدمتاهّنإإذ،العربيةاللغةقواعدإغناءشأنهمنالاستشهادفيعليها

تفتقرجديدةقواعدالعربيةإلىلأضافتاعتمدتإنالتيوالتراكيبلاستعمالاتا

همبنعوتووصفهمالقرّاءتلحينإلىوالذهابتخطئتهاعنبدلَاإليهااللغةقواعد

.(4)"اهنعيكونونعاأبعد

بلادفيالقرآنيةالقراءات،عطوانوحسين،556-2/555النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

.481ص،القراءاتعلمفيالإيضاح،المسؤولالعليوعبدبعدها،وما434ص،الشام

.2/465وبيانهالكريمالقرآنإعراب،الدرويشالدينمحيينظر:(')

وخالد،4هص،الزمخشريعندواللغويةالنحويةالدراسات،السامرائيفاضلينظر:(3)

.19ص،والحججوالمعانيالعللكتبفيدراسةالقرآنيةللقراءاتالنحويالتوجيه،حمودي

.94ص،النحويالدرستطوّرفيالقرآنيةالقراءاتأثر،دمشقيةعفيف(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الالتفاتعدمإلىوتنبيههالقراءاتطالبإفادةبابمنالمثالهذاأوردتُامّنإو

النحوعلىالقراءةلصحةفالحكم،متواترةالقراءةتكونحينماالاستشكالاتهذهإلى

.!القراءةعلىبعفالنحاةلاَراءلا

اللغةأسرارمنثالثَا:

التراثهذاوحفظت،العربلغاتمنكثيرَاالقرآنيةالقراءاتتنّمضت

القبائلمنأُصلائهابألسنةمتنوعةعبقريةلغةالعربيةواللغةطيّاتها،بينالضخم

ذلك:علالأمثلةبعضيأتيوفيمانطقها،وتباينلهجاتهااختلفتالتي

:قراءتاننيهاجاءت:(َنِهِبو!ج،شُيُوخَا،وَعُيُودؤ،اَئغُيُوبِ،ٍتوُيب!:الكلماث.

:يتَالاالنحووعلى،والجيموالشينوالعينوالغينالباءفيوالكسربالضمّ

فيوردتوقدضمير،إلىمضافةأوةفَّرعُمأوةرَّكنُمالجمعصيغةعلى:بيوت-

وحفمىعمرووأبوجعفروأبونافععنورشالباءبضمّقرأهاوقدالسورمنعدد

الكريم.القرآنفيوقعتحيثمابكسرهاوالباقون،ويعقوبعاصمعن

بضمها.والباقون،وحمزةعمعاعنشعبةالغينبكسرقرأها:الغيوب-

ابنعنذكوانوابنكثنابنفيهماوالشينالعينبكسرترأ:وشيوخعيون-

بضمّهما.والباقون،والكسائيوحمزةعاصمعنوشعبةعامر

وحمزةعامرابنعنذكوانوابنكثيرابنالجيمبكسرترأها:جيوب-

الكلماتهذهوتقرأبضمّها)1(،والباقون،عاصمعنبخلفهوشعبةوالكسائي

.وردتحيثبالوجهين

)جيوب(،فيشعبةعنالخلافذكرالذيوهو،2/529النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

264ص،()اليوب126ع،(92)البيوتص،المتواترةالعشرالقراءات،راجحومحمد

http://www.al-maktabeh.com)شيوخ(.47عه،()جيوب353ص،()عيون
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من(1)لغتانوهماالياء،لمناسبةوالكسر،الأصلهوالكلماتهذهفيوالضمّ

القرآنية.القراءاتبهماجاءتالعربلغات

لَدَيهِصْ(،إلَتهِمْ،!عَيَغ:الثلاثالكلمات.

،مثُهْيَلَع!:أي،الكريمالقراَنفيوقعتحيثماووقفًاوصلَاالهاءبضمحمزةقرأها

أنّالضمّوسببوالحجازفي،قريشلغةوهي،الأصلعلىوذلك(ْمُهْيَدَل،ْمُهْيَلِإ

هذهعلىيعقوبوزادلإبرازها،الحركاتبأقوىفخُصّتلخفائهاضعيفةالهاء

كانمذكرَاجمعأوتثنيةٍضميرمنساكنةياءالهاءقبلاّممشابههاماَّلكالثلاثةالألفاظ

صَيَاصِيْهُمْ،،تَرْمِيْهُمْ،بِجَنَّتَيْهُمْ،فِيْهُنَّ،َّنُهْيَلَع!عَلَيهُمَا،:مثلووقفا،وصلًامؤنثَاأو

قيسلغةوهيووقفًا،وصلًاالهاءبكسرالمتقدّمةالألفاظالعشرةباقيوترأ،(أَيْدِيْهُمْ

للياء)2(.الكسرةلمجانسةوذلكسعد؟وبنيوتميم

التصريفأسرارمنرابعَا:

يحذفونفهم،متاحفعندهمللتذوّقإذ،لطائفالعربكلامفيللتصريف

ِلَكلاويصرفون،الأسماعتنكرهعماويبتعدون،نولّقثيونوفّفخيووُيثبتون،

ونكتفيالكثير،الشيءعلىذلكمنالقراءاتاحتوتوقد،الإيقاعلَطُفحيث

باليسير:الأمثلةمن

وقوله:،!542:البقرة9(!ثِيرَيى!فاَعحض1لَهُءىفُهَفِعضُيف!:تعالىاللّهقول.

لعينابتخفيف(فَيُضَاعِفَهُ!:صمعاقرأ،!11:الحديد9(ريهلِركرخَأءُهَلَوىفُهَلرُهَفِعَضُخَي!

بتشديد،(!فَيُضَعِّفَهُ:ويعقوبعامرابنوقرأ،مضمرةبأنْالفاءونصبقبلهاوألف

.2/72العشرالقراءاتفيالنشرطيبةشرحالهادي،محيسنمحمدينظر:(1)

.14-13/2السابقالمصدرينظر:(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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؟الاستفهامجوابفيلوقوعهامضمرةبأنْالفاءونصبالألفوحذفالعين

جعفر:وأبوكثيرابنوقرأالإتراض،عنلايُقرضالذيعنهناالاستفهاملأنّ

ووجه،(1)الاستئنافعلىالفاءورفعالألفوحذفالعينبتشديد!فَيُضَعِّفُهُ(

)ضَاعَفَ()2(،مضارعانهالتخفيفووجه،(َفَّعَض)مضارعآنهالعينفيالتشديد

المباني.بزيادةالمعانيمعهاتتنؤعصرفيةقضيةترىكماوهي

ُفَعَخضُياَنَسَحقَرضهمااَلئَهَوَأَترفَوأِتَقِدَضُقَاَواَئمُمَذِقِينَ!لمنَ:تعالىالثهقول.

وتشديدالصادبتخفيفكثنوابنشعبةقرأ،118الحديد:9!1تجرمحرِهميرزُهَلَولَهُس

المؤمنين:بمعنى(قَّدص)منفاعلاسم(تاقَذَصُملاونيقَذَصُملا!هكذا:الدال

وهوفيهما،والدالالصادبتشديدالباقونوقرأ،الإي!انهوالتصديقلأنّ؟والمؤمنات

فيالتاءفأُدغمتوالمُتصَدِّقَات()المُتَصَدقِينَوالأصل،(َقَّدَصَت)منفاعلاسم

الثناياأصولمعالتاءأنّإلااللسانطرفمنفكلاهما،المخرجفيلقربهماالصاد

لإصمات)3(.واالهمسصفتيفييشتركانكما،السفلىالثناياأطرافمعوالصادالعليا،

تناولاأكثرالتصديقمن(تاقِّدَصُملاونيقِّدَصُملا!قراءةأنّعطيةابنوذكر

(َنوُقيِدحِقلَاهُمَُك!َلؤُأءَهِلُسُرَوِهَتدَاِباوُناَء!وَائذِيئَبعدها:ةيَالاذلكويؤيدللأُمّة،

القرضذكريؤيدهاالتصدّقمن(ِتَقِذَضُقَاَو!ائمُصًذِقِينَقراءةوأنّ،911الحديد:9

فيالأذواقلهاوتنتشي،التصريفإلىترجعمسألةترىكماوهيبعدها)4(،الحسن

القراءتين.بهاتينوتنوّعالمعنىأُثريوقد،السياقمعرض

العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر،عطيةابنالحقعبد:القراءاتتوجيهفيينظر(1)

13/1-'9_rro/A.

.2/84الدثرالقراءاتفيالنشرطيبةشرحالهادي،محيسنمحمدينظر:(2)

.027-3/962السابقالمصدرينظر:(3)

rrr.http://www.al-maktabeh.com-8/232الوجيزالمحرر:ينظر(4)
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الفقهيةالأسرارمنخامسَا:

القرآنية،القراءاتمننصيئاالإسلاميةالشريعةفيالفقهيةالمسائلنالت

الفقهاءيهملولم،الجانبهذافيالإسلاميللفقهمصدزاالقراءاتاختلاففكان

ذلك:علىالأمثلةومن،واستنباطهمفقههملإثراءبالقراءاتالاستشهاد

(َنزُهظَيصَئََّنُهرُبَرفَئاَلَو!ِفيَحَملَاىِفاَلئسَأةَأوُلِزَتغَاَف!:تعالىاللّهقول.

.1222البقرة:أ

والهاءالطاءبتشديدالعاشروخلفوالكسائيوحمزةعاصمعنشعبةقرأ

،(َرَّهَطَت)مضارعفيه!والتشديدبتخفيفهما)1(،الباقونوترأ،(َنْرَّهَّطَي!هكذا:

بعداّلإالمرأةإتيانعدمالقراءةهذهوأفادت،(َنْرَّهَطَشإل:والأصل،اغتسل:أي

مضارعبالتخفيف(!يَظهُرنَالباقينقراءةوعلىواغتسالها،تمامًاحيضهاانقطاع

الحيف)2(.منشفيتإذاالمرأةتَرُهَط:يقال،(َرُهَط)

قولوذكر،والاغتسالالدمانقطاع:شرطينالوطءلإباحةقدامةابنوشرطَ

يُبَحلمذلكلدونانقطعوإنوطؤها،حلالحيضلأكثرالدمانقطع"إنحنيفةأبي

.(3)"0.تغتسلحتى

فيجبنيتيَالاكالقراءتين"إنّ:قالفقدالآيةهذهتوجيهفيرأيٌوللقرطبي

إذاماعلالمخفّفةفنحمل،معنىعلىمنهماواحدةَّلكنحملونحنبهما،يُعملأنْ

ونحمل48عودُيُؤمنلالانه؟تغتسلحتىوطأهانجوّزلافإنّا،للأقلدمهاانقطع

.(4)"تغتسللموإنوطؤهافيجوزللأكثر،دمهاانقطعإذاماعلىالأخرىالقراءة

.2/535العشرالقراءاتفيالنشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

.85-2/79النشرطيبةشرحالهادي،محيسنمحمدينظر:(2)

.1/502المغني،قدامةابناللهعبد(3)

التوسع.أرادمنفليراجعهاللفقهاءأخرىاَراءَوذكر،3/89القرآنحكاملأالجامع(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإضاءات052

.16:المائدة9و،[43النساء:أ(دَسِنلَا!1ؤلخَ!غٌ:تعالىاللهقول.

والخطاب،(ْمُتْسَمل!:هكذالألفابحذفالعاشروخلفوالكسائيحمزةقرأ

فجرى،الأجنبيةالمرأةلجسدالرجُلبعفجسدأواليدمشمعئ:علىللرجال

جسدها،إلىالجسدببعضأوباليدالإفضاءهناباللمسفالمرادواحد،منالفعل

وذكرعنهما،الثهَيِضرعمروابنمسعودابنعنجاء!كالجماعغيرعلىمحمولوهو

،اَعمالأمرينأو،باشرتمأو،جامعتم:معانثلاثة(ْمُتْسَمل!القراءةلهذهالقرطبي

.(؟)كلذفيالفقهاءأقوالوفضل

لاالتيالمفاعلةعلىوذلك،اللامبعدألفب!ثبات(ُمئ!َخَل،الباقونوقرأ

.(2)الجماعيعنيوهذا،اثنينمناّلإتكون

بمعانيه،وأثراهالفقهيالحكمعّسوالقراءاتاختلافأنّكيفنعلموبهذا

فيومحجتهمالاستنباطفيالفقهاءحجة"فالقراءات:(ـه6آ5)تشامةأبوقال

.(3)"الصراطسواءإلىالاهتداء

عبتوفيقخامؤلَففينفردهارباالقراءاتاختلاففيأخرىأسراروهناك

.إضاءاتاّلإهوماهناذكرناهوما،تعالىالله

***

بعدها.وما5/223القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)

المغني)ينظر:قدامةابناللهعبدالمعنىهذاوأيد،154-2/153السابقالمصدرينظر:(2)

الفقهاء.عندالحكمتفصيلوذكرَ،(1/412

http://www.al-maktabeh.com.772ص،الأمانيحرزمنالمعانيإبراز(3)
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كتبفيتدورالتيالمصطلحاتمعرفةمنالقراءاتعلمعلىللمطّلعبدّلا

أخطاءفييقعثمّومنمنها،المرادييلاالمعرفةهذهدونإذالمتخصعمة،القراءات

لطلابخدمةالمبحثهذافيالمصطلحاتهذهأهثمبيانأردتلذابها؟الجهلبسبب

يأتي:فيماوذلك،(1)القراءاتعلمعلىالتعرّفومحبّيالعلمهذا

:القراءاتنقلمصطلحات.

الشريفالحديثفي(2)والنازلالعاليالإسنادعلىكلامهعندالسيوطيوضح

الإسنادأحوالالقرّاءتقسيمالحديثلأهلالذيالتقسيمهذايُشبهوممّا)):فقال

العشرةأوالسبعةالأئمّةلأحدكانإنْفالخلاف،ووجهوطريقوروايةقراءةإلى

عنهللراويكانوإن،قراءةفهوعنهوالطرقالرواياتعليهواتفقتنحوهمأو

القارئتخييرإلىراجعهوتماالصفةهذهعلىلاأو،فطريقفنازلَابعدهلمنأو،نرواية

يأتي:فيمابعفال!ثيءهلّصفنتعالىالثهرحمهالسيوطيأجملهوما،(3)"فوجهفيه

فيغيىهبهمخالفًاالقزاءأئمّةمنإمامإليهيذهب"مذهبوهي:القراءة-1

العلم.لهذامدخللانَهالكتابهذافيوأذكرهامصادرها،فيةدّيقموهي(1)

.22.صالإقرائيةالإجازات:بعدهالمبحثفيإليهالإشارةستأقي(2)

.1/102القراَنعلومفيالإتقان(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيالمخالفةهذهأكانتسواء،عنهوالطرقالرواياتاتفاقمعالكريمبالقرآنا!طق

السبعةالأئمةأحدعنالرواةعليهاتفق"ماأوهيئاتها")1(،نطقفيأمالحروفق!!

وأئمّة،(2)"الاختياراتوأصحابالقراءاتأئمةمنمنزلتهمفيمنأوالعشرةأو

إليهمالقراءاتونسبةإمامتهمعلىالمحقّقونقفّتاالذينالعشرةالقرّاءهما!قراءة

عنه.النّهَيِضرعثمانسيدنازمنتمّالذيالجمعمنالأخيرةالعرضةفيثبتماول

واجتهادرأينسبةلاواشتهارولزومدوامنسبةهيإليهمالقراءةنسبةوإنّ

واتجار)3(.

فيهاختلف"ماأو،(4)"الإمامعنللراوينُسبما"كلوهي:الرواية-2

وأصحابالقراءةأئمةمنمنزلتهمفيمنأوالدثرةأوالسبعةالأئمةأحدعنالرواة

المحقّقوناختارهمراويينالعشرةمنقارئلكلأنّومعلوم،(الأختيارات")ْ

نافععنورشورواية،عاصمعنحفصرواية:فنقول،تلاميذهوأتقنأثبتمن

بواسطة.أومباشرةرواهسواء..(6)اذ!و

"ماأو،(7)"لفسوإنالراويعنللآخذنُسبما"كلوهو:الطريق-3

أئمةمنمنزلتهمفيمنأوالعشرةأوالسبعةالأئمةرواةأحدعنالنقلةفيهاختلف

قالونروايةمنهـ(691)تنافعقراءة:فنقول،(8)"لاختياراتاوأصحابا!قراءة

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

.1/284القرآنعلومفيالعرفانمناهل،الزرقانيالعظيمعبد

.96ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوصيإبراهيم

.1/64النثر،الجزريابنومحمد،16ص،للقرآنالشعةالأحرف،الدانيعمروأبوينظر:

.56ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد

.69ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم

.1/52النشرطيبةلثرحالهادي،محيسنمحمديضظر:

.56ص،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد

http://www.al-maktabeh.com.81ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوصيإبراهسِم
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ter)تبويانابنطريقمنهـ(258)تنشيطأبيطريقمنهـ(022)ت tt)

روايةمنهـ(27I)تعاصمقراءةوكذا:،(ـه604)تالفرضِيَطريقمن

الفيلطريقمنهـ(122)تالصباحبنعمروطريقمنهـ(180)تحفص

تحقيق:الطرقمعرفةفوائدأعظمومن،الأسفلإلىالأعلىمن:أي،(ـه289)ت

.(1)والتخليطالزكيبوعدمالخلاف

قراءةولا،نافعرواية:نقولفلا،العبارةفيدقيقيننكونأنإذنعليناويجب

.قالونطريقولا،قالون

المدمقاديرنحوالتلاوةكيفياتمنالقارئتخييرإلىيرجع"ماوهو:الوجه-4

وهي،السورتينبينالبسملةجوازأوجهومنه،(2)"للسكونالعارضعلىالوقففي

وهكذا)3(.،السورةبأولالبسملةووصلالجميعووصلالجميعقطع

فينسب،القراءاتمنأكثرأووجهَامعتبرإمام"ملازمةوهوالاختيار:-5

ويسمّىوالاجتهاد،والرأيالاختراعوجهعلىلا،والمداومةالشهرةوجهعلىإليه

إليهاويميليختارهاالتيالصورةفهو،(4)"اَرايتخاووتراءةَحرفَاالاختيار:ذلك

إلاالاختيارهذايكونلاإذ،ةنّيعممقاييسأساسعلىمروياتهبينمنالقارئ

تراءةَاختارواالذينالعشرةالقرّاءمنلكئنسائغمسلكوهو،وروايةأثرعن

ابنمحمدينظر:ورواتهمالقرّاءطرقفيوللتوسع،58و1/53الهادي،محيسنمحمدينظر:(1)

العشرينمنراوِلكلإذ،(85)الطرقعددأنملعُيْلوبعدها،وما1/09النشر،الجزري

(80)المجموعفيكونالعشرينفيتضرباربعةفهذه،طريقانطريقكلوعن،طريقان

وحققه.الجزريابنمحمداختارهماوهذاطريفا،

.013ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصرالدولمري،إبراهيم(2)

.56ع،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبدينظر:(3)

.\هص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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عنغالبًاتخرجلاقراءةالعاشرخلفاختيارذلكومن،إليهمونُسبتبهااشتهروا

.(1)الكوفةءاّرق

الشاطبية:مصطلحات.

التهانيووجهالأمانيحرزمتنذكرالسابعالمبحثمنالروايةكتبفيتقدّم

بنخلفبنفِيْرُّهْبنالقاسمالإمامأتفهاالتيالمنظومةوهيبالشاطبية،المعروف

أنّنوّهناوقد،اَتيب(1173)منوتتكون،(ـه590)تالشاطبيالرعينيأحمد

هذهأصلهوهـ(444)تالدانيعمروأبيللإمامالسبعالقراءاتفيالتيسيركتاب

:القصيدةهذهومطلع،السبعةالأئمّةالقرّاءبرواياتتختصوالشاطبية،المنظومة

وَمَوْئلا)2(رَحِيئمارَحْمَاناتتارَكَالَّوَأِىْفَّنلافياللّهبِبِسْمِبَدَأْتُ

:مفردةحرفيةمصطلحات.

واستخدم،الروايةلضبطخاصةمصطلحاتالشاطبيالإماموضعوقد

:قالفقد،إليهمالقراءةوعزوورواتهمالسبعةالقرّاءعلىتدلّرموزًا

الَؤَأَلَّوَأالمنظُومِعَلَئدَلِيلَاقَارِئِكُلِّكَعجَادٍاَصهباجَعَلْتُ

(3)الَصْيَفبِاثوَاوِآتِيكَتَنْقَفِيمَتَىرِجَالَهُيِمْسُأالحْرْفَيِرْكِذِدْعَبْنِمَو

قارئلكلثلاثيبشكل-الواوسوى-الأبجديةالحروفاستعملأنه:أي

فجعلرست(،فضق،نصع،كلم،حطي،دهز،)أبج،هكذا:وراوييهالسبعةمن

حسبعلىلراوييهالباقيينوالحرفين،الرئيسللقارئكلمةكلمنالأولالحرف

.621-21هعى،القراءاتعلمفيالإيضاح،المسؤولالعليعبدينظر:(1)

.\ص،(التهانيووجهالأماني)حرزالشاطبيةمتن(2)

http://www.al-maktabeh.com.4ع،السابقالمصدر(3)
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"ص،الكسائي،حمزة،عاصمعامر،ابنعمرو،أبوكثير،ابن،نافعهكذا:القرّاءترتيب

يأتي:وكما

.لورشوالجيملقالونوالباءلنافعالهمزة:()أبج-

لقنبل.والزايللبزيوالهاءكثير،لابنالدال)دهز(:-

للسوسي.والياء،للدوريوالطاءعمرو،لأبيالحاء:()حطي-

.ذكوانلابنوالميم،لهشامواللامعامر،لابنالكاف)كلم(:-

لحفص.والعين،لشعبةوالصاد،لعاصمالنون)نصع(:-

لخلاد.والقاف،لخلفوالضاد،لحمزةالفاء:()فضق-

.للدوريوالتاء،الحارثلأبيوالسين،للكسائيالراء:()رست-

والتيالمسألةبينفاصلةجعلهلاله؟الالتباسلرفعكرمزالواويستعملولم

قوله:ذلكعلوكمثالأحيانًا،الصريحالاسميستعملوقدتليها)1(،

قُنْبُلاِلطاَرِّسلاَوِطاَرِسوَعَنْدٌَرِصا(َت)اوِيهِ)ر(ِنيِّدلاِمْوَيوَمَالِكِ

أشقها)2(زايًاوالماد،آلىُثيَحِب

المرموزوعاصمالكسائيالألفب!ثباتقرأهاالفاتحةفي(ِكِلَن!:والمعنى

عنقنبلوقرأ،الألفبحذفوالباقون)ناصر(،منوالنون)راويه(منبالراءلهما

للأمر)قُنْبُلا(قبلالتيواللام،بالسينوقعحيث(و!ا!زَطَ(صِزطَ!كثيرابن

.17!،الشاطبيةشرح،الضباععليينظر:(1)

.9عر،(التهانيووجهالأمافي)حرزال!ثماطبيةمتن(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الصاد()وقولهومن،الصريحباسمهالراوياسماستعملوهنااتّبع)1(،:بمعنى

.أخرىمسألةإلىلانتقالهفاصلةالواواستعمل

:ةبّكرمحرفيةمصطلحات.

جمعاتفقإذااستعملها)ظغش()ثخذ(وهيالأبجديةالحروفمنبقيوما

يأتي:كماوهيما،مسألةعلىالسبعةالقراءمن

عداللجميعو)خ(،والكسائيوحمزةلعاصمرمزًا)ث(جعل)ئخذ(:-

عامر.وابنوالكسائيوحمزةلعاصمو)ذ(،نافع

لعاصمو)غ(كثير،وابنوالكسائيوحمزةلعاصم)ظ(جعل)ظغش(:-

والكسائي.لحمزة(ش)وعمرو،وأبيوالكسائيوحمزة

كلمية:مصطلحات.

علىوهيما،مسألةعلىالسبعةمنءاّرهللاجتماعمخصوصةبكلماترمزكما

الآتي:النحو

عاصم.عنوشعبةوالكسائيلحمزة(-)صحبة

عاصم.عنوحفصوالكسائيلحمزة(-)صحاب

عامر.وابنلنافع-)عم(

عمرو.وأبيكثيروابنلنافع)سما(-

عمرو.وأبيكثيرلابن()حق-

عامر.وابنعمرووأبيكثيرلابن)نفر(-

http://www.al-maktabeh.com.33صالثاطبية،شرح،الضباععليينظر:(1)
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ومكة.المدينةالشريفينالحرمينإلىنسبةكثير،وابنلنافع()حرمي-

.(1)والكسائيوحمزةوعاصملنافع)حصن(-

الشاطبي:الإمامقال

الَفْغَأِبَسْيَلبِالْخَاءِْمُهُتَّتِسَومُثَلَّتٌثَاءٌلِلْكُوفِيِّوَمنْهُنَّ

ه*وصو

مُغفلاَسْيَلْم!اَذٍماَشَووَكوفيبَعْدَنَافِعْمُهّتَبثأالألئعَنَيْتُ

مُهْمَلاَسْيَلْمُهُنْيَغوَبَصْرٍِفوُكَومُعْجَماًِءاَّظلاِبِّيِّكملامَعَيفوُكَو

تَلاصُحْبَةٌشُعْبَةٍمَعْاَمِهيِفْلُقَوٍةَزْمَحَولِلْكِسَائِيشِينٌِطْقَّنلاوَذُو

الْعَلاىَتَفَونَافِعٍيِفسَمَاٍماَشَونَافِعٌعَمَّْمِهِصْفَحمَعْهُمَاٌباَحِص

حَلاٌرَفَنوَالْيَحْصُبِياَمِهيِفْلُقَوقُلْالْعَلاَءِوَابْنِفِيهٌِّقَحَووَمَذ

عَلا)2(ْمُهُعِفاَنَويفوُكْلاعَنِوَحِصْنٌوَنَافِعٌفِيهِالْمَكِّيُّئيِمْرِحَو

كما-قوسينبينوالكلميةالحرفيةالرموزهذهقصيدتهأبياتوتضفنت

المصطلحاتهذهاستعمالومعمغاير،بلونالجديدةالطبعاتفيزّيُمتو-مثّلنا

براعةوهي،القصيدةلأبياتالعامالمعنىسلامةعلىالمحافظةميزةتبقىوالرموز

الجزريابنقالالشعر،عيونمنشاطبيتهوتُعدُّ،تعالىاللّهرحمهللشاطبيوموهبة

مقدارهايعرفلافإنّهمعارضتها،عنبعدهمنالبلغاءعجزالتياللامية00)«:عنها

.(3)(10طريقها.علىنُظمماوبينبينهاقابلأومنوالهاعلىنظممنإلا

وُضعتوقد،61هصئئمi"-54ص،الشاطبيةشرحفيالوافي،القاضيالفتاحعبدينظر:(1)

إلىالبقرةمنثمّالفاتحةفيالحروففرشبابصصفحةكلهامشعلىالحديثةالطبعاتفي

.المصطلحاتهذهبدلالةدومًاالقارئلتذكيروذلك،القرآنسورآخر

.هص،(التهانيووجهالإماني)حرزالشاطبيةمتن(2)

.1/285القراءطبقاتفيالنهايةغاية(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الدزة:مصطلحات.

القراءاتتاريخفيإضاءات

قراءةفيالمضيةالدرةكتابالسابعالمبحثفيالقراءاتروايةكتبفيذكرنا

علىبيتَا(042)منمنظومةوهي،(ـهArr)تالجزريلابنالمرضِيَةالثلاثةالأئمة

التيسير.تحبيركتابهوأصلها،اهّيوروالشاطبيةبحر

ويعقوب،المدنيجعفرأبو:الثلاثةالأئمّةقراءاتبذكرالمنظومةوتختمهذه

تعالى،اللّهرحمهالجزر!ابنالإمامفيهابرعوقد،الكوفيوخلف،البصريالحضرمي

منظومته:ومطلع

(1)الَّسَوَتَوعَوْنَهُْلَأْساَوُهْدِّجَمَوعَلاوَحْدَهُالذيهّللالحْمْدُقُلِ

حرفية:مصطلحات.

البصريعمرووأبيالمدنينافعرموزالشاطبيةمنالجزريابنواستعمل

للكوفي،والكوفي،للبصريوالبصري،للمدنيالمدنيرموزجعل:أي،الكوفيوحمزة

:يتَالاالنحوعلىوهيفضق(،حطي)أبج،:وهي

وراوييه،المدنيجعفرلأبيفجعلهاوراوييهالمدنينافعرموزوهي)أبج(:-

جمّاز.لابنوالجيم،وردانلابنوالباءجعفر،لأبيفالهمزة

البصريليعقوبفجعلهاوراوييهالبصريعمروأبيرموزوهي)حطي(:-

.لروحوالياءلروش!،والطاء،ليعقوبلحاءفا،وييهورا

الكوفيالعاشرلخلففجعلهاوراوييهالكوفيحمزةرموزوهي)فضق(:-

لإدرش!.والقاف،لإسحاقوالضاد،لخلففالفاء،وراوييه

http://www.al-maktabeh.com.13ص،الدرةمتن(1)
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:الشهرةاعتماد.

،القارئلتوهمدفعَامصطلحاتمنبنظمهيقصدماكلامهإطلاقفينّيبكما

كقوله:

اسْجِلا)1(وَتَنكِيرااًفيِرْعَتكَذَلِكَْدِمَتْعافَالشُهْرَةَُتْقَلْطَأكِلْمَةَْنِإو

بغفذلكفاعتمدنظائرولهاتقييدغيرمنفيهامختلفَاكلمةأوردتُإذا:أي

)والعراط:قولهمثلوذلكآخر،فيةرَّكنموموضعفيةفَّرعمكونهاعنالنظر

.(2)اًرَكنمأواَفَّرعماللفظعمومفالمرادخلف،خلافمناشتهرلما(فأسجلا

المتممينالثلاثةللقراءهيإذاهتّلقلوذلككلمية؟مصطلحاتللدرةوليس

.للعشرة

:ةبّيطلامصطلحات.

بيتَا(1510)منمنظومةوهيالعشر(،القراءاتفيالنشر)طيبةواسمها

أصحابها،إلىبدقّةمعزوّةالقراءاتطرقمنفيهاواستك!رالجزريابننظمها

ومطلعها:النشر،كتابهوأصلها

(3)ِرِفْغاَوْرُتْساَوُهْمَحْراالجلالِذااَيالجَزَريُنْباهُوَمُحمّدقَالَ

أواخرها:فيلقوله()الألفيةعليهاأطلقوقد

مُهَذَّبَهْ)4(سَعِيدَةًَةَّيِفْلَأالطَّيبَهُْماَظِنتَمَّوهَاهُنَا

.13ص،الدرةمتن(1)

1V-61ص،الدرةشرح،السمنوديمحمد(2)

.31صالنشر،طيبةمتن(3)

.031!،السابقالمصدر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حرفية:مصطلحات.

والتاسعللثامنوزادنفسها،الشاطبيةرموزالطيّبةفيالجزريابناستعملوقد

الاتي:النحووعلىظغش()ثخذ،ورواتهما

جمّاز.لابنوالذال،وردانلابنوالخاءجعفر،لأبيالثاء)ثخذ(:-

.لروحوالشينلروش!،والغين،ليعقوبالظاء)ظغش(:-

ورواتهمالتسعةللأئمةمجموعات(9)إلىالأبجديةالحروفثّلثأنه:أي

:فقالالخلافأحرفبينفاصلةالواووجعل،اَفرح(27)واستوعبوا

ينفرِدْ)1(لملأنهُخلفِعنْدِرَيرمزَولافاصلٌوالواوُ

بأحديصرّحأوباسمهيذكرهفلذاشيء؟وراوييهالعاشرلخلفيبقلم:أي

.(2)السابقينالأئمةتراءةعنينفردلمكونه،رواته

دارسيعلىليسهل؟المصطلحاتفيالشاطبيمسلكالجزريابنسلكوقد

:فقال،الدلالةلاتحادعناءدونوالطيبةالشاطبيةإلىالرجوعالقراءات

(3)ِبلاطِّلكاستحضارُليسهُلَالشاطبيفيهتبعتُذاوكل

كلمية:مصطلحات.

فيالقراءمنجمعٍعلىللدلالةكلميةمصطلحاتالجزريابناستعملوقد

علىوهيطرقها،لاتساعوذلك،الشاطبيةمنالحالأوسعبطبيعةوهيمنظومته

الآتي:النحو

.33صالنشر،طيبةمتن(1)

6/\الطيبةلثرحالهادي،محيسنمحمدينظر:(2) A-W
http://www.al-maktabeh.com.1/66الطيبةشرحالهادي،محيسنمحمدوينظر:،34صالنثر،طيبةمتن(3)
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جعفر.وأبونافع-)مدني(:

.ويعقوبعمروأبو:()حمى-

.(وخلفوالكسائيوحمزة)عاصمالأربعةللكوفيين:)كفى(-

.(وخلفوالكسائي)حمزة:أي،عاصمعداللكوفيين)شفا(:-

عاصم.وحفمعنوخلفوالكسائيحمزة-)صحب(:

عاصم.عنوشعبةوخلفوالكسائيحمزة:()صحبة-

عاصم.عنوشعبةخلف-)صفا(:

وخلف.حمزة:()فتى-

والكسائي.حمزة:()رضى-

وخلف.الكسائي:)روى(-

.ويعقوبجعفرأبو:()ثوى-

.ويعقوبجعفروأبوعمرووأبوكثيروابننافع)سما(:-

.ويعقوبعمرووأبوكثيرابن:()حق-

الشريفين.الحرمينإلىنسبةكثير،وابنجعفروأبونافع:()حرم-

عامر.وابنجعفروأبونافع)عم(:-

عمرو.وأبوكثيرابن)حبر(:-

عامر.وابنوخلفوالكسائيوحمزةعاصم:)كنز(-

v I I
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وجه

(2)

(OW

:الجزريابنقال

وَنَافِعُثَامِنٌّيِنَدَمَف

كَفَئوَالزَمْزِفوُكلافيوَخَلَفٌ

صُحْبَهْثُمَُّبْحَص!صفَحَوْمُهَو

فتئوَبَزَّارٌةَزْمَحَوعَمفَا

رَوَىِّيِئاَسِكلْامَعَوَخَلَفٌ

حِمَاٌيفِرْصَبَومَدًاِندَمَو

يِنَدَممَكّحَقُّوَبَصْيركَم

ُزْنَكوَمَذثَالِثٌوَحَبْرُ

القراءاتتاريخفيإصاءات

ُعِساَّتلاَوثَالِثُهُمْْمُهئِرْصَب

شَفَاْمُهَلعَاصِمٍبِغَيْرِْمُهَو

ْهَبْعُشَووخَلَفٌشُعْبَةٍمَعْ

آدىرِضىًمِهِّيلَعمَعْحَمْزَةُ

ثَوىْلُقَفتَاسِعمَعْوَثَامِنٌ

سَمايِرْصَبْلاووَالمكِّوَالمدَنِي

وَالمدَنِيْمُهُماَشَّمَعَوٌمْرِح

(1)ُزْمَّرلاُءيِجيًوِماَشَوكُوفٍ

الأضداد:استعمال.

فيلفظَاذكرإذاآنه:بمعنى،هّدضعلىللدلالةالضذبذكرالجزريابنويكتفي

:فقال،بخلافهالباقينَّنأ:أي،الضدّعلىذلكدذَءاّرقمجموعةأولقارئتراءة

(2)ِّدَموَهَمْزٍوَالْجَزْمِكَالْحَذْفِذِضعَنْاَهِّدِضِبيِفَتْكَأَو

:المصطلحاتعنالاستفناء.

:فقال،المعنىاتضحإذاالمصطلحاتعنيستغنيوقد

(3)ىَنْعَمْلاِحاَضئاَدْنِعقَيْدِهِعَنْئَنْغَأِظْفَلِبَووَبَعْدُُلْبَق

.73-1/71الطيبةشرحالهادي،محيسنمحمدوينظر:،34-33!النشر،طيبةمتن

.VV/1الطيبةثرحالهادي،محيسنمحمدوينظر:،34ص،الطيبةمتن

http://www.al-maktabeh.com.1/76الطيبةشرحالهادي،محيسنمحمدوينظر:،34ع،الطيبةمتن
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والدرة)الشاطبيةالثلاثالمنظوماتفيالمصطلحاتهذهاستخدامأنّومعلوم-

نفسهالوقتفياختصاروهي،الخلافوضبطالحفظعلىللطالبإعانةهي(والطيبة

وعسُرأضعافهاأضعافقصائدهملبلغتالمصطلحاتهذهتُركتفلو،الإطالةعن

!ايّاهم.اناّلوتيوبرحمتهمهُزدِهّللفوضبطها،حفظها

***
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عشرالحاديالمبحث

الإترائيةالإحازات

وهي،العلمطالبسماتمنالقراءاتفيلإجازةاتحصيلععلىالحرأصبح

المبحثهذافيالضوءونسفطمنها،المكثرومنهمالمقلّومنهم،ذلكفيباهليتهشهادة

طريقتها،فيالمشايخومناهجوتنوعهاوأركانهامفهومهاحيثمنالإجازاتعلى

الاَتية:النقاطفيوذلك

:الاجازةتعريف

قدالإجازةإذ،(1)"رثكأأوروايةب!قراءللقارئذالإذنبأنها:الإجازةتفِّرُع

ك!رت.امققتالقراءاتأوالرواياتمنعددأوقراءةأوروايةفيتكون

:الإجازةأهمية

يأقي:تتلخمفيماكبيرةأهميةالقراءةفيللإجازة

الكريمالقرآنإلىالموصلة"الطرقهي:الأسانيدإذالسند:تحصيل.\

القراَنلنقلاوّدصتالذينالقرآنةلَقنمنسلسلةمنتتكونوهي،قراءاتهووجوه

العشرالقراءاتفيولاسيّما،متصلةالقزَاءأسانيدتزالولا،حروفهوضبطالكريم

ِّبرإلىيصلحتىالسندمنتهىإلىشيخهعنالتلميذيرويوبذلك،(2)"المتواترة

.13ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم(1)

.22ص،السابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هذهخصوصياتمنهوإذ،ومحبوبمطلوبأمرٌوالإسناد،سبحانهوالجلالالعزة

لهوتحقق،الحقهذالطالبهاتفممنلإجازةفا،الأمممنغيرهاعنتميزتوبه،ةّمُألا

.كبيرةةيّمهأشكبلاوهي،المزيةهذه

الدراية،وحسنالروايةوإتقانالأداءوضبطفيها،والتمكّنالقراءةتوثيق.2

،ِهّيفخوِهّيلجاللحنعنويبتعدالخطأ،فيالوقوعمناللسانيُصانطريقهاوعن

الأسبابأهمّ"منالإجازةوتعدّ،متقنشيخعلىمتانيةكاملةبختمةمرهونوذلك

العصور")1(.مرّعلىالقرآنتلاوةتحسينفي

وهو،المباركينالمتقنينالقرّاءسلسلةفيوالاندراجالانتسابشرفتحقيق.3

فاضل،وخُلُقطئبسمتمعالسلوكوحسنالالتزامفياَثارهلهروحينسب

!القراءةفيالأعلشيخكهوو!خ"المصطفىالحبيبيكونأنمنأعظمهناكوهل

:الإجازةأركان

يأتي:في!اهنّيبنأركانللإجازة

المتصلبالسندجمعَاأوإفرادًاالقراءاتروايةالتلميذتلقيوهي:المشافهة10

"شهادةوهي،الطيبةأوالدرّةأوكالشاطبيةطريقهاتحديدمع"ووالنبيإلىالشيخمن

تلاوةأنخيرِراللهرسولعنالمتصلبالإسنادالقرآنتلقّىالذيالشيخفيهايشهد

هذاهاّقلتلمامطابقةكانتتلاوةأوحفطاكاملَاالقراَنوأقرأههمّلعالذيتلميذه

.(2)((ِىض"اللّهرسولإلىبأسانيدهمشيوخهعن..شيخهعنالأستاذ

عنحفعربروايةمجاز:اَلثمفنقول،الطالبفيهيجازبمامتعلّقةوالإجازة

الشاطبية.طريقمنعاصم

.22ص،التجويديالمعجم،الشايجيعمر(1)

http://www.al-maktabeh.com.12ص،السابقالمصدر(2)
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منالقرآنبتلقيهتلميذهأخبرآنهالشيخيصرّحأنالإجازةصيغةوتقتضي

السنديوصلحتى،كذاروايةأوكذابقراءةالمتسلسلينمشايخهعنآخرهإلىأوله

.(1)وتعالىسبحانهوالجلالالعزّةِّبرعنالسلامعليهجبريلعن!ك!يرِرالنبيإلى

كيفيةمنالطالبتمكّنمعالشيخعلالطالبقراءةمنالإجازةفيبدّولا

الأداء)2(.علىيقدرالشيخمنسمعمنكلّليسلأنهالأداء؟

منهنّكمتمعأكثرأوقراءةأوبروايةإجازةامتلكالذيالشيخوهوالمجيز:20

.لغيرهالحقِّهذالمنحإجازتهفيعليهالمنصوصالحقُّولهالإقراء)3(،وأهليةالأداء

عندالمعتبربالشرطأكثرأوقراءةأوروايةأتمّالذيالطالبوهوالمجاز:03

يجيزأنالحقُّوله،الإجازةهذهشيخهومنحَهُ،(4)والمشافهةالسماعوهوالعلماء

للمجازالشيخمنكالشهادة"الإجازةإذ،إجازتهفيذلكعليُنمقَأنبشرطغيره

.(5)"بالأهلية

المعتبرين،العلمأهلمنالإجازةعلىالإشهادبعفالمشايخواستحسن

حفلإقامةبعفالمشايخواعتاد،(6)الإجازةلهذهتوثيقهوإذحسن؟أمروهو

قال،الجليلالعلملهذاوالإشهارالعنايةعلىيدلّمفضلر!أوهو،الإجازةلمنح

والقراءةبالإجازةالشيخعلالإشهادمنالعادةبهجرتما"وأمّاالشقانصي:

-YYصالتجويدي،المعجم،الشايجيعمرينظر:(1) YI.

.هصالبشر،فضلاءإتحاف،الدمياطيأحمد(2)

السابق.المصدر(3)

لسابق.االمصدر(4)

.2فائدة34النوعينظر:.1/223،القرآنعلومفيالإتقان،السيوطيالرحمنعبد(5)

مركزأوكمعهدرسميةشبهأورسميةجهةمنختمهاأوالإجازةتوقيع:اًضيأذلكومن(6)

ذلك.ونحومتخصصةجمعيةأومديريةأوإقرائي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الفراءاتتاريخفيإضاءات218

منالنُجباءمنأقرانهيشهدأنْوالأحسن...القلبويُسكِّنالتهمةيرفعفحَسن،

.(1)"..المنتهينالقرّاء

والتشجيع،الإجازةسبيللسلوكالحاضريندعوةمنالأمرهذافيمايخفىولا

فيوالرغبةتعالىاللّهكتابتلاوةلضبطوالنشاطتحصيلها،فيالهمّةوبذلعليها،

ا!مل.العلميالوجهعلىالقراءاتتحصيل

:الإجازةأنواع

أنواعإلى-الاستقراءبحسب-المجيزينالمشايخلاَراءوفقَاالإجازاتتتنوع

يأتي:وكماعدة

ويُقرئيَقرأأنفيجيزهشرط،أوقيدأيمنالخاليةوهي:مطلقةاجازة01

بالطالبالشيخثقةعلىدليلوهيحل،قطروأيِّنزلمكانأفيَفيمنهطلبمن

بالتمكّن.لهوشهادته

لمنمثلَاالجزريةبحفظل!جازةالطالبيُقيّدأنوذلك:مقيدةإجازة02

وكذا،الأصولحفظفيالطالبيفيدالقيدهذالأنّ؟غيرهحفمأوروايةطلب

وهكذا.السبعةطلبلمنالشاطبيةحفظ

علكاملَاالقرآنحفظطر!شيبعفالمشايخأنّوذلك:مث!روطةاجازة03

ذلكمنوالقصد،قراءاتأورواياتعدةأوواحدةبروايةسواء،الإجازةطالب

الإجازةحفظذلكيضمنكماإتقانًا،أكثريكونحافظَاكانإذاالطالبفإنّ،الضبط

الطالبين.نسبةتقليلمنذلكفيمايخفىلالكن،الابتذالمن

يُقرئَأنكفؤَايراهلالطالبلإجازةاالشيخيعطيأنوذلك:خاصةإجازة40

http://www.al-maktabeh.com.05هص،والمقرئينالقارئينعمدة(1)
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شيخهعلىنفسهوعرضوأجادالطالباجتهدإذااّلإ،تتعداهلابهخاصةفهي،غيىَه

بالإتراء.ذلكبعدفأجازه

وأجزءأوباَياتيجازكمن،القرآنببعضالإجازةوهي:مبعضهْإجازة05

الطالبعلىالتسهيلبابمنوهو،(ذلك)1يرىالمشايخوبعفررأجزاء،عدةأوسورة

.(2)لتعليمهيتصدّىالذيالمقدارضبطإلىيحتاجالذي

،(3)لتصنيفباالبعفأفردهاأنّحتىكثيرةأنواعًاللإجازةأنّالشقانصيوذكر

الميداني.الاستقراءبطريقهوإناأنواعهامنذكرناهوما

اكتسبالمجيزأنّفكما،الأدنىإلىالأعلىمنمناقلةالإجازةف!نّوبالجملة

عنهيأخذلمن:أيمنه،أدنىهولمنمجيزًايُصبحفالمجاز،الأعلىمنالإجازة

إجازاتهميطززونومشايخنا،ةفُألاهذهبهتزّيمتالذيالسندهووهذاوهكذا،

القائل:بقول

وفازوافاغتنمواالدينعلومحازواالعلمشيوخأكابرنا

(01أجازوكماأجزتُقدأناوهاَوَورماروايةليأجازوا

عيسىأحمدالدكتورالعلامةشيخناأجازناوقد،والمعاصرينالقدامىعندسائغأمروهو(1)

ن!عليهقرأنافيما،م1252إسطنبولفيالدوليةالمسابقاتتحكيمدورةأثناءالمعصراوي

الكسائي.بقراءةالقيامةسورةكذلكعليهوترأت،البقرةوأوائلالفاتحة

الدوراتوكذاوالجامعاتالمدارسفيوالحفظالتلاوةمادةمدرسوذلكإلىيحتاجوممن(2)

صحيح.بشكلتدرش!هاعللإعانتهم؟القراَنية

.05هص،والمقرئينالقارئينعمدة(3)

(U)(ـه954)تالهاشيالمكيالدينتقيفهدبناللّهجار:شيوخهبعضعنالبيتينأنشد،

المئةبأعيانالسائرةالكواكب،(-.6151A)تالغزيمحمد:ترجمتهفي)ينظرالحافظالمحذث

.(2/131العاشرة
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:والشيوخالإجازاتتعدد

عنهم،الإجازاتوأخذشيوخهتعددفيالرغبةنفسهمنبعفالطلابيجد

يأتي:فيمانوجزهاصضروعةأسبابالرغبةولهذه

العلوممنشيخفلكلّالتجويدية،الفوائدواكتسابالضبطععلىالحر01

.والمعلوماتالسعةحيثمنرخَالاعنفيهيختلفماوالخبراتوالمعارف

إلىمتنوعةوالأسانيد"بحم!،بالنبييتصلسندشيخفلكلالأسانيد،تنوع.2

وهذاوهكذا،أندلسيأويمانيأومصريأوشاميأوعراقيأومكيأومدنيسند

الإقرائية.مصادرهوينوّع،الطالبتمكّنفييصثالتنوع

وقدالسند،شيوخعددفيونزولااًّولعمختلفةفالأسانيدالسند،علوِّطلب.3

قراءةلثبوترجلأ؟(13)عامرابنقراءةفيغ!يرالنبيوبينبينهأنّالجزريابنذكر

قراءةفيرجلًا(41)خيرِرالنبيوبينبينهوأنّ،عنهاللّهَيِضرالدرداءأبيعلعامرابن

الحاضرالعصرتراءبينوقعما"وأعلى:الدوسريإبراهيمقال،(1)ويعقوبعاصم

يختلفالسندشيوخعددأنّومعلوم،(2)"الجروعشرونسبعةرِر!النبيوبين

.الأزمانباختلاف

ابنذكروقد،لتحصيلهالجهديُبذلأنوششحقمطلوبأمرالسندوعلؤُ

3D)تمعينبنيحعىالإمامقولالجزري : (-Ayrتعالىاللهإلىتربةالعاليالإسناد

سُنّةالعالي"الإسناد:(ـه142)تحنبلبنأحمدالإماموقول،((رِريش"رسولهوإلى

الأمصارإلىالرحلةفيالحفّاظوالجهابذةوالنقادالأئمةبّغرماوهذا،"سلفعمن

.(rالعلؤ)لطلب

.1/015النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

.22ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر(2)

http://www.al-maktabeh.com-،القراءاتعلماءعندالإسناد:الأمينمحمد:وينظر،431-1/521النشر،الجزريابنمحمد(3)
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والإتقانالضبطمنيمكنماأقمىالطالببلوغفييصثهُّلكتقدّموما

القضاياهذهومشروعية،وقراءاتهتعالىاللّهكتاببتجويدالمتعلقةالفنونواكتساب

المشروعغيرمنإذ،الطلبا!وحيدورأنْيجبلذاالمقصود؟وتحصيلبالهدفمرتبطة

الخطورةمنذلكفيلماوالمجيزين؟الإجازاتبعددالتباهيمجردالقصديكونأنْ

بمسلم.يليقلابلالقراءاتطالبفيينبغيلاوهذاوالمقصد،النيةعلىالداخلة

واحد:شيخعلىالختماتتعدد

شيخعلىالختماتمنوالإكثارالمبالغةالبعففييرغبإذ،قبلهمابعكسوهذا

بنعليالحسنأبوقرأفقد،التمكنععلىوالحر،الرواياتاستيعابلغرضواحد

محمدبكرأبيشيخهعلىالسبعالقراءاتهـ(488)تالقيروانيالحصريالغنيعبد

حفمأبووقرأ،(1)سنينعشرفيختمةتسعينهـ(547)تالقصريمنصورابن

عاصمتراءةهـ(432)تمجاهدابنشيخهعلىهـ(039)تالكتانيإبراهيمبنعمر

شيخهعلهـ(436)تالواسطيالفتحأبوعمربننرجوقرأيتجاوزها،لاسنين

مدةفيختماتعدةشعبةروايةهـ(380بعد)تمنصوربنعليالشعيريالحسنأبي

،أخرىإلىروايةيجمعونلابختمةروايةَّلكالواحدالشيخعلىيقرؤونوكانوا،سنين

.(2)الأولالصدركانوهكذا

:الإجازةفيالمشايخمناهج

الأداءفيالتمكنتمامبلوغهحتىالطالبمعسيرهفيوطريقةمنهجشيخلكلِّ

ذلك:بيانيأتيوفيما،والضبط

.(ـه37،5241للسنة،921العدد،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعة)مجلةبعدهاوما173!

.القراءاتلضبطعوالنّهمالحرمنتهىوهذا!السنةفيختمات(9)بواقعأي(1)

.2/605النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)
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ختمةًفتكونوصفاتها،الحروفومخارجالتجويدبأحكاميعتنيمنمنهم.\

عنايتهأي:ذلك،فيالإتقانغايةيبلغحتىالطالبيدعولامتقنةَ،مرتبةمرتلةً

يتركحيث،النظريبالتجويديعتنيأندونولكن،العمليةالأحكامنحومتوجهة

التجويد)1(.كتبمنيستوعبهللطالبذلك

،النظريبالتجويدالعنايةمعولكنالسابقالمسلكيسلكمنومنهم.2

ضبطاطالبهعلىليطمئنوذلكوعمليًا،نظرئاالتجويدالطالبيستوعبوبذلك

.(2)الناحيتينكلامنوتمكنا

والابتداء،الوقوفبأحكامالدقيقةالعنايةسبقماإلىيضيفمنومنهم.3

لتعلّقهالتجويدعلمنصفيمثلالذيالجانبهذاأهميةالشيخإدراكمننابعوهذا

هيالتيالمعرفةزيادةمنالطالبيمكّنوهذا،والمعنىوالإعرابواللغةبالنحو

علمخلالمنأعلمستوىإلىويرفعه،والعمليالنظريالتجويدضبطمجردفوق

الجليلة.وفوائدهوالابتداءالوقف

بعداّلإأحدَايجيزَألاالمجيزعلىالخلفمنكثيراشترط)أ:الجزريابنقال

فيهإليناويشيرونحرفكلعنديوقفونناانتّمئأوكانوالابتداء،الوقفمعرفته

.(3)"بالأصابع

والتفسيريةالبلاغيةالأوجهبعضرذكرسبقماإلىيضيفمنومنهم.4

بغدادفيشيوخيأولعلىتعفميأولبدأتوبها،السنلصغارلاسيّماناجحةطريقةوأراها(1)

الله.رحمهالفلسطينيالحانوتيمحمدعليالشيخ

والشيخ،اللهرحمهالبدويسيبويهمحمودالشيخومنهمبغداد،فيمشايخنامنتعلمناهماوهذا(2)

Iسنةرضوانالرافععبد ivy - I AV I.

ivy.http://www.al-maktabeh.com/\النشر(3)
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المتنوعة،الجوانببهذهويتلذذبذلكالطالبفتتوسعمدارك،ةينَارقلاواللطائف

.اهلّمجيوالذوقيةمعرفتهيعغقماالقراَنأزاهيرمنفيقطف

علىالأخرىالقراءاتبعضإلىلإشارةاسبقماكلإلىيضيفمنومنهم.ه

ختمتهبعدأخرىرواياتأخذمنقادمةلمرحلةالطالبيُهعئاّممبها،الإلمامسبيل

والقراءاتالرواياتأخذمنبعدهالماعريضةقاعدةالختمةهذهتكونوبهذا،هذه

.(1)القراَنية

منفمنهمنفسها،الأحكامإعطاءكيفيةفياَخرعنشيخمنهجويختلف.6

،خطوةخطوةالطالبمعيسيرمنومنهم،الختمةأثناءعليهيطبقثمالحكميبين

الطالبعلىأسهلالطريقةوهذه،الختمةترتيبحسببأولأولًاالأحكامويبين

استيعابيتمّوهكذا،السابقإلىأضافهجديدحكمجاءفكلمااستيعابًا،وأكثر

مريح.تدريجيبشكلالأحكام

مدىوعلى،ناحيةمنالشيخعلمعلىيعتمدتقدماّمممنهجكلأنّشكولا

فيمنتفرّسذلكفيوللشيخ،أخرىناحيةمنورغبتهواستيعابهالطالباستعداد

لذلك.تبعَاالمعلوماتمنيُكثرأوفيقلّ،عنهيأخذ

أثرمنوالطالبالشيخمنلكلوالمعلوماتيةالشخصيةللظروفمايخفىولا

وعمليَانظرئاالتجويدضبطهوالأصلأنّعل،المذكورةالمناهجمنِّيأسلوكفي

علىالطالببهويتميزالمعرفةبهتكملاّمموالباقيوالابتداء،بالوقفالعنايةمع

وعطائه.شيخهموسوعيةحسب

أفدتهمّماذلكبكلالإفادةبمحاولةيّلعترأمنإجازةفيإليهتعالىالنّهوفقنيماوهذا(1)

التيبعفالمسائلوتصحيحتحقيقمععليهاطلاعيوقعتماذلكوغير،شيوخيعن

صوابها.ليظهر
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تنبيهات)1(

هيامّنإوله،وتصدّرهللإتراءجلوسهفيلنتلميذشرطَاليستالإجازة01

وإنْهرّدصتجازالإفادةنفسهمنعلمف!نْ،والمهارةالمعرفةعلىيدذُمستحسنأمر

يتوهمهلماخلافَاالإفتاء،حتىعلمِّلكفيذلكعلىالأولالسلفوكانأحد،يُجزهلم

للتصدّر.الإجازةثرطاعتقادمنالبعض

طلبسواءل!قراء،أهليتهرأىإذايجيزهأنالشيخعلالتلميذحقمن.2

طلبولوإجازتهعنامتنعذلكخلافالشيخعلموإذالا،أمذلكمنهالتلميذ

إلا.ليستلميذهبأهليةقناعتههيعليهفالمعوّل،ذلكالتلميذ

مالُذْخَأالمحئذغيرفمن،تعالىاللهلوجهلطالبيهبذلهالعلمفيالأصل03

فالإجازة،مقابلأوبأجرةاّلإعنهايمخنعأنللشيخيحلولا،الإجازةمقابلفي

منينقصولايجيز،منبعددمأجوروالشيخ،زكاتهالعلموبذل،العلملنشرتُبذل

.(2)ءيشأجورهم

لفظه،منبهاالشيخهثّدحيأنوالأولى،الإجازةعندالإسنادسماعمنبدّلا.4

أعلم.تعالىوالثهمنقطعةالإجازةتكونالأسانيدسماعوبدون

بالتلقيإلاأَخْذُهُيمكنلاالذيالعلمهذاخمموصيةإلىالتنبهوينبغي

لاوالتي،(3)المعروفةالتحملبطرقأخذهفيمكنالعلوممنغيرهوأما،والمشافهة

50-°45م،والمقرئينالقارئينعمدةالشقانعيى،أحمدينظر:(1) Oبتصرف.

فليرجع،بشروطيجيزوبعضهم،المنعوالأصلالعلماء،بينخلافذلكعلىالأجرةأخذفي(2)

الغضية.فمهاالمتخصصةالفقهكتبإلىذلكفيالتوسعأرادمن

والمكاتبة،،والمناولة،والإجازة،الشيخعلىوالقراءةال!ماع،:وهيثمانيةالتًحمّلطرق(3)

http://www.al-maktabeh.com)مع-الحديثعلوماختصاركثير،ابنإسماعيلينظر:.والوجادة،والوصثة،خيّشلاواعلام
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منبغيرهمايسوغوما،الشيخعلىوالقراءةالسماعاّلإمنهاالقراءةعلمعلىينطبق

.القراءاتعلممعيسوغلاالتحملطرق

الحياءبضغطأهلًاليسمنإجازةوعدمالإجازةإعطاءفيالتحوطوينبغي

والمفروض،الأزمانهذهفييقعوهذا،أخرىلاعتباراتأواجتماعيةبتأثيراتأو

وخيانة،تجنذلكفيوالتساهلاتوالتجاوزات،وأمانةمسؤوليةلأنهاالتشدد

.المستعانواللّه،وإهانةالقراءةعلملهيبةوضياع

كتبفيتناثرلماجمعٌهوالإجازاتموضوعحولالمبحثهذافيقدّمناهماإنّ

بالتوقفجديربحثوهو،التاريخيوالاستقراءالتتئعبطريقهوماومنه،القراءات

ويتوسعوالهيتنبهوامأنالاختصالأهلالبابفتحبمثابةوهو،أغوارهوسبرعنده

التوفيق.وحدهوبالثهينقدوا،أويؤضلواأوفيه

***

الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةحجر،ابنوأحمد،911-951ص(الحثيثالباعثشرحه

علومفيالمنتخب،الحنفيئالتُركمافيّابنالدينوعلاء،4/725،(السلامسبلبذيل)مطبوع

.(والعشرونالزابع)النوع77-69ص،صبريحسنعامر.د:تح،الحديث
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عشرالثانيالمبحث

القراءاتألفاظودلالةالإترائبةالمستويات

بمثابةوهي،للقراءاتوأخذههمّدقتحسبمتدرجةمستوياتالقراءاتلطالب

،(1)والدكتوراهوالماجستيركالبكالوريوسالدراسةطلابفيهايتدرجالتيالشهادات

لتعلّقهسبيلَاوأقوممستوىًأرقىالقراءاتعلملأنّ؟اّلإليسالتقريببابمنوهذا

بذلادلالاتلهاألفاظالقراءاتعلمفيتوجدكما،المبينوالوحيالعالمينِّبربكتاب

معناها.فهممن

الألفاظدلالاتوأهئمالإقرائيةالمستوياتبيانالمبحثهذافيوأحاول

-الفائدةتتميمبابمن-إليهامضيفًاوحديثها،قديمهاالقراءاتكتبفيالمنثورة

وباللّه،يأتيفيماوذلك،المبحثبهذااهقّلعتلووسائلهاوتثبيتهاالقراءاتتلقيطريقة

التوفيق:وحده

:القراءاتمستويات

مدلولاتهافهممنبدّفلا،المستوىومختلفةالتدرّجمتنوعةالقراءاتأنّبما

:يتَالاالنحووعلىبينها،والتفريق

أخذيطلبالموصلفيالصوفياللطيفعبدشيخناإلىجاءالأطباءأحدأن:اللطائفمن(1)

الطبدرستلقد:للشيخوقال،الإتمامعنمعتذرًاتوقفمنهاشيئَابلغفلماعنه،القراءات

أخذعلىوالمصابرةالصبرضرورةذلكومعنى!القراءاتفيأجدهاالتيالصعوبةأجدفلم

.التمامبلوغحتىسبحانهالقيومبالحيئالدائمةوالاستعانةالقراءات
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السبعةبالقرّاءخاصةوهي،(1)الشاطبيةطريقإتقانوهي:السبعالقراءات10

المكيكثيروابنالمدنينافع:الترتيبعلىوهم،الشاطبيبالإمامأسانيدهمالمتصلة

ىغ!شُو،الكوفيونوالكسائيوحمزةوعاصمالشاميعامروابنالبصريعمرووأبو

منالسبعةالطالبأضاففإذا،الشاطبيةطريقمنالسبعبالقراءاتمجازحائزها:

.(2)والطيبةالشاطبيةطريقيمنبالسبعةمجاز:فيقالالطيبةطريق

،للعشرةالمتممينالثلاثةالقرّاءبإضافةوهي:الصغرىالعشرالقراءات02

العاشروخلفالبصريالحضرميويعقوبالمدنيجعفرأبو:الترتيبعلىوهم

،الجزريابنبالإمامأسانيدهمالمتمملةالدرّةوثلاثية،الشاطبيةسباعيةأي،الكوفي

والدرّة،الشاطبيةطريقيمنالصغرىالعشربالقراءاتمجازحائزها:وُشممّى

لابأنهالعلموينبغي،(3)الكبرىللعشربالنسبةطرقهالقلةبالصغرىتيّمسو

ذإ،بالسبعةالثلاثلتعلق؟السبعةأخذدونالمتممةالثلاثالقراءاتأخذيمكن

السبعة.علىمبنيةفالثلاثةببعضهما،موصولتانحلقتانهما

طئبةطريقمنالعشرالقراءاتأخذإتقانوهي:الكبرىالعشرالقراءات03

ىف!شو،الجزريابنبالإمامأسانيدهمالمتصلةالعشرةللقراءالطرقالموسعةالنشر

والفضلطرقها)4(،لسعةبالكبرىتيّمسو،الكبرىالعشربالقراءاتمجازحائزها:

فيالنظرودققالطرقوحررالقراءاتأغوارسبرالذيالجزريابنللمحققذلكفي

الجزيل.والدعاءالجميلالذكرالقراءاتأهلعلىولهوالأسانيد،الروايات

.(45-1/52)ينظرالنشركتابهفيوسماعهاإسنادهاالجزريابنذكر(1)

منحفصبروايةمجازمثلاً:فنقول،الطريقينمنتراءةأوروايةأقيَأخذإذاالحالوكذا(2)

وهكذا...والطيبةالشاطبيةطريقي

.it،92ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمحصر،الدوسريإبراهيمينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.com.49!ر،السابقالمصدر:ينظر(4)
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:ءاّرقلامستويات

يأتي:كماوهيبينها،الفرقمعرفةمنبذلامختلفةمستوياتللقرّاء

الكبرىالعشرالقراءاتوأتقنالكريمالقرآنحفظمنوهو:الجامع10

منليتمكنالمعرفةبهتكملاّممبهاالعلمإذالشواذ،الأربعالقراءاتوعلم

ويسمّىوسقيمها،صحيحهاوبين،القراءاتمنوالمردودالمقبولبينالتفريق

الجامع.بالشيخ

:أقسامثلاثةعلىوهو،القراءاتوجمع،اًبيغالقراَنحفظمنوهو:القارئ20

.رواياتثلاثجمعمنوهو:المبتدئ-

خمس.أورواياتأربعجمعمنوهو:المتوسط-

وأشهرها)1(.أكثرهاالقراءاتمنعرفمنوهو:المنتهي-

يعلّمأنلهوأُجيز،مشافهةورواهاأداءًالقراءاتعلممنوهوالمُقرئ:03

والمشافهة،بالسماعاّلإتُدركلاخصوصيةًللقراءةلأنّ؟المشافهةقيدمنبذَولا،غيره

.(2)هيفبماإقراؤهعليهامتنعكتابَاحفظفلو

ازدادتفكلما،المقرئثمّالقارئثمّالأعلالمرتبةهوالجامعأنّتعلموبهذا

فضل.ومزيةمرتبةوزيادةَاَّقلأتذلككانوالتمكنوالإتقانالحفظمعالمعرفة

الإضاءة،الضباعوعلي،772ص،الأمانيحرزمنالمعانيإبراز،شامةأبوالرحمنعبد:ينظر(1)

عه.،القراءةاْصولبيانفي

منمستوىَأرقىفالقارئهذاوعل،عهالبشر،فضلاءإتحاف،الدمياطيأحمديمظر:(2)

ماوهو،المصطلحذاتلقصدلارخَالابدلأحدهمايطلقوقدبينهما،يخلطوالبعض،المقرئ

المرثية.أوالمسموعةالقنواتمذييبعضة!لأعلىيتردد
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:القراءاتطالبمستويات

القراءاتتاريخفيإضاءات

حسبذلكمنأكثرأوواحدةأوتراءةواحدةروايةيطلبمنالطلابمن

الآتي:النحوعلوهىِ،همته

شيخعلىالقراءةلهيسبقلمالذيالمبتدئالطالبوهو:واحدةرواية.\

كمنإترائي،أساسلهيكونحتىواحدةبروايةتلاوتهتصحيحفيطلب،متقن

متقنة.متأنيةكاملةختمةويلزمه،الشاطبيةطريقمنعاصمحفمعنروايةيطلب

فيريد،تقدمكماحفصروايةمثلَاأتقنالذيالطالبوهو:واحدةقراءة.2

كاملة،بقراءةعالماليكونالشاطبيةطريقمنعاصمعنشعبةروايةإليهايضيفأن

إذاحفصعنشعبةاختلافمواضعيعطيهأنوللشيخ،أخرىكاملةختمةفيختم

الشاطبية.طريقمنعاصمقراءةيحصّلوبذلك،إتقانهشدةعلم

قارئنافع:أي:للحرميينالقراءةيريدالذيالطالبوهو:أكثرأوتراءتان.3

)سما(أهلقراءةيريدأو،العشرةمنجعفرأبوويضاف،مكةقارئكثيروابنالمدينة

.العشرةمنويعقوبجعفرأبوويضاف،البصريعمرووأبوكثيروابننافع:وهم

وكلكثيرَا،أوقليلًاالأخذفيورغباتهمالطلبةمستوياتتتنوعوهكذا

يكنلموإنواحدةبروايةولوتلاوتهيصححأنمسلملكلبدّولا،سائغذلك

تعالىاللهلكتابوتلاوتهوعبادتهصلاتهيصححلكيوذلكل!تراء،متصدّزا

.المطلوبالوجهعلى

الإقرائية:الألفاظدلالة

وتدرشمهاالقراءاتبتاريخالصلةذاتالكتبوفيالإقرائيالوسطفيتتردد

http://www.al-maktabeh.comيأتي:كماوهيبها،والعلمدلالاتهامعرفةيحسنألفاظ
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مثل:أكثر،أومفردةقراءةفيفّلأمابهويراد،القراءةبمعنىمصدرالمقرأ:10

.(1)قراءتهتضمنالذيالمؤلَّفأينافعمقرأ

بهانعنيولا،فرعيةمدينةأومنطقةقزاءتجمعرابطةأوجمعيةوهي:المَقراة02

مكة،أوالمدينةمقرأة:اَلثمفنقول،المدينةتلكءاّرقالمرادإذ،إليهيزددوناًنّيعممكانًا

.(2)0.وهكذابغدادأوالموصلومقرأة،الإسكندريةأوالقاهرةومقرأة

توسعتوقد،(3)القراءاتتعليمحلقاتعلىوتطلقمَقراْ،جمعُ:المَقارئ03

دولةمدنفيالفرعيةالمقارئمجموعمنالدولةإلىيُنسبماعلىتطلقفأصبحت

وأاليمنيةأوالعراقيةأوالشاميةأوالمصريةأوالسعوديةالمقارئ:اَلثمفنقول،ةنّيعم

قزاءرابطة:فنقولالبلدمستوىعلىكانتإذابالرابطةتسمّىوقد.وهكذا.المغربية

.(4)الشامأوالعراقأومصر

العلياالإترائيةالمرجعيةبحقَيتمتعإقرائيمنصبوهوالاقراء:مشيخة.4

لمنالدولةتمنحهرسميَامنصبَاويعتبرالإقراء،رئاسة:اَضيأعليهويطلقما،لبلد

مصطلحوهوالمقارئ،بشيخحائزهىق!شومعتنة،ضوابطحسبترشيحهيتمّ

،الدولبعضفيحاليًاومستعمل،(5)والتراجمالقراءاتكتبفينجدهقديم

.121ع،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوصيإبراهيم:ينظر(1)

رئيسولها،تمثلهمواحدةرابطةأوجمعيةتحتمامنطقةأومدينةءاّرهلينضويوقد(2)

عربيةدولفيبهمعمولكثيروهذا،الفلانيةالمدينةءاّرهلرابطةأوجمعية:فنقوليرأسها،

.كثيرة!اسلامية

.221ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريابراهيمينظر:(3)

وأالإفتاء،رابطةأوالعلماء،كرابطة،الأخرىالعلميةالمجامعأوالرابطاتمنكغيرهاوهي(4)

.اللغويأوالفقهيالمجمع

ووصفه=،(1/09)الثربالمدينةالإقراءرياسةإليهانتهتآنهلنافعالجزريابنكوصف(5)
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.(1)المصريةالمقارئعمومشيخ:اَلثمفنقول

قراءةبإضافةالشاطبيةطريقمنالسبعةالقراءاتوهي:الثمانالقراءات05

.(2)البصريالحضرمييعقوب

الشاذةوالقراءةالمتواترةالعشرالقراءاتوهي:عشرةالإحدىالقراءات06

.(ـه481)تالكوفيالأعمضمهرانبنسليمانعنالمروية

القراءاتأشهرمنوتعذالشواذ،الأربعةعلىوتطلق:الأربعالقراءات07

الثالث.المبحثمنالقراءاتأنواعفيتفصيلهامرّوقد،العشرةبعد

فيهـ(465)تالهنليالقاسمأبوضمّنهاالتيوهي:الخمسينالقراءات08

منرجلأوأربعينتسعةعنرواهاالتيوهي،الخمسينالقراءاتفيالكاملكتابه

.اختيارهإلىإضافةًوالعراقوالشامالحجازفيالقراءةأئمة

أيضَاوتسفىحدة،علىمستقلةمفردةقراءاتفيألفماوهي:المفردة09

وهكذا.،يعقوبمفردة،الكسائيمفردة،نافعمفردة:مثلوذلك،(3)ةدّرجملاب

على!جالنبيإلىبالإسنادالمرويةالقراءاتوهي!ه:النبيقراءات.\.

وقدمأثور،غ!لهروغيرهاالمأثورةوحدهاأنهايعنىلاوهذا،المحدّثينمنالرواةثهج

موافقَاكانماالقراءةصحةاعتبارفيالعمدةوتبقى،(4)منسوخهومامنهايكون

هذاواستعمال(of/1)الن!ثرالمصريةبالديارالإقراءمشايخشيخاّنهالشاطبيالقاسملأبي=

.اَدجكثيرالوصف

.أخرىدولتبعتهاثتم،وشرفيرسميكمنصبالمقارئبهذه-مدِقلامنذ-السبقلمصر(1)

،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصرالدوصي،إبراهيم:8-5الأرقامفيينظر(2)

.92-91ص

.121،صالسابقالمصدر(3)

http://www.al-maktabeh.com.9صه،السابقالمصدر(4)
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.وِر!عالثهرسولعنثابتةكونهاإلىبجملتهاتؤولالتيالمعتبرةللشروط

والعلم،القراءاتكتبفيالمشتهرهوالإقرائيةالألفاظمنذكرناهالذيوهذا

.القراءاتلطالبمعرفتهمطلوببها

:(1)القراءاتعلممعرفةوسائل

معرفةوبدونبها،والإحاطةمعرفتهامنبذلاعلومإلىالقراءاتطالبيحتاج

وليسأصلبهافالعلم،القراءاتطالبعلظاهرًاالنقموالعوريبقىالعلومهذه

هي:العلوموهذه،القولنافلةمن

أحكامهاوبقيةوصفاتهابمخارجهاالحروفقامةإيعرفبهاذالتجويد:علم.\

وغيرها.وتسهيلوتحقيقوادغاموقصرمدمنالمعروفة

وتوجيههاالقراءاتواختلافواللغةالإعرابيُدركوبه:العربيةعلم.2

:(2)القيروانيالحصريالشاعرقالهماأحسنوماذلك،وغير

ِرْبِشمِنْأَقْصَرُِوْحَّنلايِفوَبَاعُهُمُرَشْعَمِتاَءاَرِقْلاَمْلِعيِعَّدَيقَدْ

فِتْرِ)3(عَنْيَقْصُرُِعاَبْلاَليِوَطرَأَيْتَُهُنْزوَوهَذاإِعْرَابُاَمقِيلَْنِإَف

كحيلة،الدسوقيومحمد،114-974ص،والمقرئينالقارئينعمدةالشقانميى،أحمدينظر:(1)

العلومفيهبيناًدجنافعكتابوهو،13-9ص،السبعةوالعلومالقراءاتعلموضوابطأصول

والمنّة.الحمدودئه،بهوأجازنيعليهترأتهوقد،القراءاتلعلمأصلًا(32)فيهولثرحالسبعة

المشهورالشاعرإسحاقأبوالقيروانيالحصريالأنصاريتميمبنعليبنإبراهيموهو(2)

امّنا!هـ(488)تالضريرالفهريالحمريعليالحسنأبيخالةابنوهو،(ـه453)ت

عن9/215الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد)ينظر:بينهماالفرقعلىالتنبيهبابمنذكرته

.الإجازاتمبحثفيذكرهمزوقد،(الثانيعن1/556.و،الأول

.1/56العشرالقراءاتفيالنشرطيبةشرح،النويريمحمدينظر:(3)
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بالنحوولعلاقتهالتجويدعلمنصفيمثللأنهوالابتداء:الوقفمعرفة.3

والتفسير.والمعنى

القرائية.المعرفةبهتكملمماوهو:الاَيوعذالفواصلمعرفة.4

إليهيحتاجماأعظممنوهو،للقراَنالموصلةالطرقوهيالأسانيد:علم.ه

محف.ونقلمتّبعةةّنسالقراءةإذ،القراءاتصاحب

وإثباتحذفمنكانمامعرفةلضرورةوذلك:الرسمعلممعرفة.6

ذلك.وغيىومفصولوموصول

ومتعلقاتهما.والتكبيرالاستعاذةوهو:والختمالابتداءعلم.7

فعلى،السابعالمبحثفيفيهاالمؤلفاتوأهمالوسائلهذهأكثرتعريفوتقدم

لبلوغها.السيروحثنفسهالنقممنوسدلتحصيلهاالجهدبذلالقراءاتطالب

:والقراءاتالقرآنتلقيكيفية

به،الاستهانةأوتجاوزهفيفادحًاالخطأويكون،كبيرةأهميةالموضوعلهذا

العلمهذاأخذطبيعةمننابعوذلك،القراءاتعلمفيوموقعههتيّمهأبالجهلأو

الكتبمنأخذهايمكنوغيرهاوالاقتصادوالجغرافياكالتاريخفالعلوم،بالذات

لروايةولووالقراءاتالقرآنتلقيفيتمامَامختلفةالمسألةلكنّ،طبيعيأمروهو

الجليل:العلمهذالإدراكالصحيحالطريقبيانيأتيوفيما،واحدة

إلقاءيتوجبإذ،(1)"المتقنينالمشايخأفواهمنالقراءة"سماعوهو:السماع01

منها،لثيءضياعوعدماستيعابهابغيةتايَالاالمعلّميتلوحينالانتباهوشدّةالسمع

!ةبِهِءَلَوبع!لصَكَناَسِلءِهِبكِزَحُتاَل!:تعالىاللّهقولذلكفيوالعمدة،اًضيأبالتلقيوُيسمّى

http://www.al-maktabeh.com.9.ع،التجويديالمعجم،الشايجيعمرينظر:(1)
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وعدملاستماعبامرأفهنا،811-61:مةلقياا9انَلُى(زُقغئَاَفقَرَألةُفَ!ذَاانَهُو*وَقُؤ،ُهَعمجلخنَاإِنَ

السمعآلةتشغيلالمقصودإذالمعلّم،قبلمنالآياتتلاوةحيناللسانتحريك

أمورًاهناكلأنّأفواههممنوالسماعالشيوخمنالأخذحينيجبوهكذافقط،

المشايخ،عنوالأخذالتحفلطرقأنواعأحدوالسماع،منهمبالسماعاّلإتُدركلا

لفظمنسمعمنكلليسإذ،الكريمالقرآنتلقيفيعليهالاقتصارالقراء"ومنع

،والقراءاتالقرآن"!ىِالنبيمّلعالسلامعليهفجبريلالأداء")1(،علىيقدرالمقرئ

يؤدياّمم،لسانهبتحريكتعجّلوربا،المتابعةععلىالحرشديد!ييهالنبيكانوقد

وعدمالسلامعليهجبريلتراءةاتّباعإلىتعالىالثهفأرشدهالسماععنالانشغالإلى

ذلك.فيالمثلىالقدوة"!يرِروهو،اللسانبتحريكالعجلة

وهويسمعونها،وهمالتلاوةشيوخعلىالكريمالقرآنقراءةوهو:العرض20

،يعرضثمّأولاًيسمعفالطالب،(2)المشايخعنوالأخذالتحملطرقأنواعأحد

وهيالنطقآلةيُشغّلالمرحلةهذهفيأله:أي،والعرضالسماعبينجمعقدفيكون

اللسانإذ،الآندورهيأتياللسانتحريكوهوأولَاعفالنهيحصلفما،اللسان

،الأخرىتلوالمزةاللسانلترويضرمرارًاالتكرارمنبذولا،سمعهماصحةيترجم

وتمرّن.دربةإلىيحتاجمّما(3)والتسهيلوالإمالةالروممسائلفيخصوصَا

إلىبالانتباهوذلك،مباشرةالشيخفممنالقراءةتلقيوهي:المشافهة03

عنهاللهَيِضرمسعودابنحديثفيكما،السماعغيرفهي،النطقواَليةالفمحركات

الوجهمواجهةمعوتلقينَامشافهةَ:أي،(4)"َّيفإلىفاهُر!"الثهرسولأقرأنيها.."

.72ع،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوصيإبراهيم(1)

.83ص،السابقالمصدر:ينظر(2)

.1/52القاريهداية،المرصفيالفتاحعبدينظر:(3)

.(3761)رقمحديث،عنهاللهرضيَمسعودبناللهعبدمناقبباب،البخاريصحيح(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،الأنفاسمنتؤخذامّنإوالقرطاسمنتؤخذلاالعلمهذامسائللأنّوذلك؟للوجه

القائل:ُّردودئه،المشافهةمنفيهابذولا

ِمَرَحيِفِفيحْصَّتلاَوِغيَّزلاعَنِْنُكَيمُشَافَهَةًشَيخٍعَنَْمْلِعْلاذُخْأَيمَنْ

كالْعَدَمِ)1(ِمْلِعْلاِلْهَأَدْنِعُهُمْلِعَفصُحُؤمِنِْملِعْللاذِخآْنُكَيْنَمَو

"لا:وقيل،اللحنعنبعيدًاالأداءحسنالنطقصحيحالقارئيكونوبهذا

رسمعلالقارئيعوّلولا،(2)"صحفيّمنالعلمولامصحفيّ،منالقرآنتأخذوا

عنهاللّهَيِضرن!ثعدعاماوهذاc(3)عليهاومبنيّللمشافهةتابعالرسمإذالمصحف

الأمصار.إلىأرسلهمصحفكلمعقارئًايبعثأنْ

القرآن"خرِرالنبيويدارسيراجعالسلامعليهجبريلكانفقد:المراجعة04

العرضةوهيع!يرِو،النبيوفاةقبلواستقرتثبتتالتيالسبعةالأحرفبجميع

ودارسهعارضهوفاتهسنةوفي،رمضانَّلكةّرميدارسهكانحيث،الأخيرة

".(4)ً.
شبحوتبعد،الحافظوتمكنالمحفوظتثتتإذجداضروريةالمراجعةوهذه،مريى

يص!ْفَنفوَالذِي،َنآْرُقلا))تَعَاهَدُواع!ىِاللهرسولقالوقد،الأزمانبتقادمالنسيان

وفيمستمرّ،بشكلٍالمراجعةوالتعاهد:،(ْ)"اهِلُقُعفيالإبلِمِنَاًيِّصَفَتُذَشألَهوَبِيَد

(Y

(3

(5

محمدالعلاّمةإلىالبيتيننسبوقد،52-1/51القاريهداية،المرصفيالفتاحعبدينظر:

ه.صالتجويد،حكمبيانفيالسديدالقول:كتابهفيبالحدادريه!ثلاالحسينيخلفبنعلي

لقائل.نسبتهمادون

.1/42العزيزالكتابتجويدحكمفيالوجيز،الأمينمحمد

.1/123وحكمهرسمهوغرائبالقرآنتاريخ،الكرديمحمدينظر:

النبيعلىالقرآنيعرضجبريلكانبابالقراَن،فضائلكتاب،البخاريصحيحينظر:

بلوغيمثلوهذا،1/32النشر،الجزريابنومحمد،(9/43،(4998)رقمحديث"!يرِر،

تعالى.اللهلكتابوالاستقرارالثبوت

http://www.al-maktabeh.comرقم=حديث،وتعاهدهالقراَناستذكارباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيح
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بذلك.يوحي)التعاهد(إذ،المراجعةومقاديرأوقاتتنظيمإلىإشارةالحديث

دورهافللأُذن،الإنسانعندالاستقبالأجهزةاستخدامةيّمهأيتبينهناومن

فمإلىالنظرفيدورهاوللعين،السليمالنطقفيدورهناسّللووالتركيز،السماعفي

دورهوللفكر،أخرىناحيةمنالمصحفخطومرسوم،ناحيةمننطقهوآليةالشيخ

بينجامعهناذكرناهوما،والمذاكرةالمراجعةلغرضالمعلوماتيوالتواصلالمتابعةفي

الإقرائية.والمعرفةالقرآنيالارتقاءفييصبُّذلكوكلُّ،والحديثالقديم

:والقراءاتالقرآنتثبيث

فيوهي،معروفةطرق-العلوممن-كغيرهماوالقراءاتبالقراَنالعلملتثبيت

يأتي:ماالطرقهذهأهمّومنتأكيدًا،أكثرالعلمهذا

والتباحث،الشأنأهلمعوالمناقشةالتعاهداستمراريةوهي:المذاكرة01

كتبمناستجدّماعلىوالاطلاع،والقراءاتالقراَنحيثياتفيوالتواصل

معوالتواصل،المعلوماتوشبكةالحديثةالطرقواستخدام،وأبحاثومؤلفات

والعلوموقراءاتهالقرآنبشأنالمعنيةالمواقعزيارةوكذاذلك،أمكنهماالعلمأهل

بالقرّاءالاتصالأنواعلكتتيحصغيرةكقريةاليومالعالَمأصبحفقد،بذلكالمتعلقة

المذاكرةهذهشأنومن،والمسموعوالمرئيالمقروءالمستوىعلىوالدارسينوالمقرئين

المعرفي.المستوىورفعالإقرائيوالتقذمالرقيّ-شكبلا-

منهماوخيرٌ،ورقتينكتابةمنخيرٌسطرين"حفظُ:النضيإبراهيمقالوقد

:المزيوقال،"اثنينمذاكرة

وقصرها،المسافرينصلاةكتاب)تفضئا(،بدل)تففتَا(مسلمروايةوفي،9/79،(0335)

مسلمعلىالنوويشرحفيكماواحدوالمعنى،(791)رقمحديث،القرآنبتعهدالأمرباب

1/325.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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واَخِرتُهْدنياهُصلحتْبهِوقامَالعلمَحَازَمَنْ

مذاكرتهْ)1(العلمِفحياةُمُذاكرةَِملِعْللفَأَدِمْ

التدرش!لأنّوذلك؟المسألةهذهطلابهمعلالمشايخيؤكّدالتدرش!:02

الذهنإلىوبالتدرش!نُسيتمعلومةمنفكمويهذبها،ويصقلهاالمعلوماتيثبت

للعلمزكاةالتدريسإنّثمّ،قويتبالتدرش!ثمّضعفتمعلومةمنوكم،أُعيدت

العلم،بذلطبيعةمنوهذا،يعلميكنلمبماالمدرسعلاللّهويفتحويكبر،ينموبه

والمتلقيللمدرسالبركةتحصلوبهذا،لطلابهبذلهالعلموزكاة،زكاةشيءفلكلِّ

سواء.ِّدحعلى

يَأخُذُونَاَلف،آياتٍعَشرَ!ىِاللهرَسولِمِنْيَقتَرِؤونَكَانُواْمُهَّنَأ"ورد:وقد

َملِعلاانمِلَعف:اوُلاقوالعَمَلِ،ِملِعلامِنَهَذهِفيمااوُمَلْعَيىَّتَحىَرْخألاِرشَعلافي

اَهَفُكِروُمألافيَةَراخِتْسالااَنُمِّلَعُيىخ!اللّهرسولُ"كان:آخرحديثوفي،(2)"َلمَعلاو

العنايةشذةإلىواضحةإشارةالحديثهذاوفي،(3)"0.القُرآنِمِنََةروُّسلااَنُمَفَعُيكَما

الأهميةفيغيرهعليهوقاس،الأصلهيبهالعنايةجعلإذ،الكريمالقراَنبتعليمهم

العلم.مسائلمن

ثمّ،أشياخهمعالمدارسةإلىالعلمطالب"يحتاج:العوضيمالكأبووقال

يستغنيأنالأحيانغالبفييمكنهولا،طلابهمعالمباحثةثمّ،إخوانهمعالمطارحة

يغيبقدالواحدعقللأنّ؟والمطارحاتوالمباحثاتالمدارساتهذهمثلعنبذكائه

الحديثألفيةبشرحالمغيثفتح،السخاويمحمدالدينشمس:والمزيالنضيقولفيينظر(1)

316/3.

(Y)44!الثانيالمبحثمنالقراءاتتاريخمراحلفيالحديثهذاوتقذمأحمد،الإمامرواه.

http://www.al-maktabeh.com.(1621)رقمحديث،مثنىمثخىالتطوعفيجاءمابابالتهجد،كتاب،البخاريصحيح(3)
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الخفيّيخرجءارَالاوتبادلالأفكارتلاقحأنّكما،الجماعةعقلعنيغيبلاماعنه

فالمدارسة،لطيفتوجيهوهوالجلاء")1(،منمزيدًاالواضحويعطيالخفاء،زّيحمن

،للنقاشالمسائلطرحتعنيوهي،أوسطهاوالمطارحة،الأشياخمعوتكون،أعلاها

العلم،مسائلفيوالبحثالاختبارومعناهاcأدناهاوالمباحثةالأتران،معوتكون

العلم.منوالتمكنالمعلوماتترصينفييصبّذلكوكل،الطلابمعوتكون

ءَادَمَوَعَلَمَ!:تعالىاللهقال،الخليقةبدءمنذالعلمسُنّةوالتدرس!والتعليم

تايَالاأولنزلتكماالأنبياء،أولالسلامعليهوآدم،131البقرة:أ(!طهَااَلأصاَءَ

اَلالهن!نََقَخَل*َقَلَخىِذَئَاَكِنَر!تمَاِب!اترَأ:تعالىاللّهفقال،اَضيأبالعلم!رالأنبياءخاتمعلى

كانوهكذا،15-1:العلقأ(رلَغلَماَمفِيلننََا!َع*!َقلَاِبولىِذَثَا!ةلأكرمُاورَئُكاَقرَأ!ةٍقَلَعنِم

ختم.وفيبدءفيالعلمعلىوالحياةوالإنسانالكونبناء

وزيادته،وتألقهوحياته،وارتقاؤهالعلمديمومةوبهما:والتاْليفالبحث03

بمتابعةالعلمعنينفكلاالحقّفالعالم،وكمالهوثباته،ونقاؤهوصفاؤه،ونموه

والمعارفالعلومشتىفيالعلماءفّلأحتى،والتصنيفوالتحقيق،والتأليفالبحث

السابعالمبحثفيالكتابهذافيومرّ،والمصنفاتالكتبمئاتالعصورمدىعلى

المكتباتزخرتوقدوالمكثر،ذلكمنالمقلومنهم،القراءاتعلماءبعفتاَليف

التصانيف.ومحاسنالتآليفباَلاف

وهوالأمصاربينويتنقلالعلمدراسةفييجتهدحنبلبنأحمدلإماماكانولقد

يمتنع-ولا،المقبرةإلىالمحبرةمع:الحالبلسانيقول"وهو،رحالهفيمحبرتهيحمل

الشابيعملهماالعلمطلبفييعملأنعل-إمامًاالناسيعدّهالذيالكهلوهو

إلىالعلمأطلبأنا:بهالمقتدىالحجّةالإماموهويقولوكان،العلميستقبلالذي

.majles:الموقععلىالألوكةمندىأرشيفينظر:(1) alukah. net.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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للحديثمظأحفظعصرهفييكنولم،سعتهعلىالمسندفّلأالذيوهو،(1)"ربقلا

حديث!ألفألفيحفظوكان،المحدثينوفقيهالسخّةأهلبإمامسُفيحتىالشريف

ذلك.ونحو(2)التابعينوفتوىوالآثار،الحديثمنالمكررشملت

منبدّلاودلالاتإقرائيةمستوياتعلىالضوءسلطناقدنكونالمبحثوبهذا

،المعلوماتوتثبيثالتلقيبطريقةتتعلقجليلةفوائدعنفضلًابينها،الفرقمعرفة

فيالطالبيوقعالحيثياتبهذهالجهلنا!هل،العلمهذاطالبتلزمالتيوالوسائل

التوفيق.وحدهوبالثه،الصوابعنوُيبعده،والزللالشطط

!**

.1/22الفقهيالملخص،الفوزانصالح(1)

(r):5/1301الإسلامتاريخ،الذهبيمحمدينظر.
http://www.al-maktabeh.com



وم!ثروعيتهتلاوةًالقراءاتجمعتاريخعشرالثاكالمبحث

عشرالثالثالمبحث

(1)ومشروعيتهتلاوةًالقراءاتجمعتاريخ

241

منبحثهأهميةوتأتي،القراءاتتاريخفيالجليلةالمباحثمنالموضوعهذا

الختمةوفيالواحدالمجلسفيتلاوةالقراءاتجمعمشروعيةحولالعلماءاختلاف

القضيةهذهعلىالمبحثهذافيالضوءونسفط،حديثةقديمةقضيةوهي،الواحدة

منبذلكيتعلّقوما،بعدهماعليهليترتبالجمعنشوءتاريخمنبدءَاالحساسة

يأتي:فيماوذلك،مهمّةأساسيةمفاصل

فيبهويعمل،واحدةبختمةقراءةأوروايةمنبأكثرالقراءةهو:الجمعمعنى

لأنه؟بالإردافالمغاربةعندوشممّى،سيأتيكمامفصلةوأحكامبشروطالتعليممقام

.(2)أخرىتلوروايةيُتبع

تلاوةَ:القراءاتجمعنشوء

،أخرىإلىقراءةأوروايةيجمعونيكونوالمالأولالصدرأنّالعلماءذكر

الواحدةالختمةوفيالواحدالمجلسفي-مستقرّإقرائيمْلِعك-القراءاتجمعوأنّ

فيذلكوكان،الهجريينالخامسالقرنوأوائلالرابعالقرنمنتصفبعدظهر

والمقرئين،القارئينعمدة،الشقانعيوأحمد،015-2/605ال!نشر،الجزريابنمحمد:ينظر(1)

واضافة.وترتيبتصرّفمعذلكمنهولخصنابدقةالموضوعهذابحثوقد،651-631!ع

.53ع،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسريإبراهيم:ينظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.اليومإلىبهالعملواستمرّ،بعدهمجاءومنذكرهميتَالاالأئفةعصر

وهلئمَالأربعمئةحدودمنظهربالجمعالإقراءأنلي"ظهر:الجزريابنوقال

ويتبينالعلماء،منجُلّةالوقتهذافيعاشوقد،(1)"بالقبولالناسوتلقّاه،اًّرج

فيالأعلامهؤلاءمنلثفةالوفياتوآخرالولاداتقِدَمخلالمنالجمعتأريخ

يأتي:وكما،والخامسالرابعالقرنين

.(ـه464-362)الأهوازيالحسنأبو-

.(ـه504-037)شيطابابنالمعروفالبغداديالفتحأبو-

AA-137)الدانيعمروأبو- 4 f.).

.(ـه465-039)الهذلييوسفالقاسمأبو-

هـ465-362بينماالقراءاتجمعفيهظهرالذيالزمنيفالمجالهذاوعلى

كانتالجمعنشأةبداياتأنّذلكومعنى،الهذليوفاةإلىالأهوازيولادةبينماأي

بالقبولالناسوتلقّاه،(2)الهجريينالخامسالقرنوأوائلالرابعالقرنمنتصفبعد

الحاضر.وقتناإلىبهالعملواستمز،الجزريابنكلاممنتقدّمكما

القيروانيالمكيمحمدبأبيالجمعبداياتمنتقدّمماعلىالشقانصيواستدلَّ

الثمانين،علىفّينهـوقد437سنةبقرطبةتوفيلأنه؟الرابعةالمئةأثناءبالجمعقرأانه

في،الرابعالقرنمنتصفحدودفيكانالجمعأنّوفاتهمنالمدةطرحبعدفيتعين

القرنفيكانالجمعأنّالنفعغيثفيهـ(1811)تالنوريعليالشيخيرىحين

تاريخيَّا.الصوابهوتقدّموما،(3)الخامس

.21ص،المقرئينمنجد(1)

.451ص،والمقرئينالقارئينعمدةالشقانعيى،أحمدينظر:(2)

http://www.al-maktabeh.com.2هص،النفعغيثينظر:(3)
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:(1)القراءاتجمعظهورأسباب

وفيالواحدالمجلسفيتلاوةَالقراءاتجمعظهورفيالعلماءذكرهاأسبابثفة

يأتي:مااهّمهأومن،الواحدةالختمة

الجهد.مطاولةعنوالعجزالهممفتورذلكإلىدعاالذيإنّ-1

.الناسأشغالكثرةمعلاسيّماالوقتواختصارالإنجازصعةقصد-2

بختمةتراءةأوروايةكلإفرادعلىالمتلقينحملبمكانالصعوبةمنهّنإ-3

كثيرةختماتيقتفيىإذ،البالغةالمشقةمنفيهلماالعشر؟أوالسبعالقراءاتفيكاملة

بعضهمجمعثمّ،راوٍلكلّختمةبواقعالعشرالقراءاتأخذقصدإذاالثلاثينعلىتزيد

ميسور.ممكنذلكفإنّواحدةختمةفيمغاراويينجمعالمقصودوليسبعض،إلى

دائرةوتوسيعالفائدةوشمولطالبيهعلىوتيسيرهالعلمهذانمثرفيالرغبة-4

.الانتفاع

كثرةطريقعنوالضياعالاندثارمنالعلمهذالحفظسببهّنإ-5

به.المشتغلين

:(2)الجمعمث!روعية

إقرائيةمسألةالواحدةالختمةوفيالواحدالمجلسفيالقراءاتجمعإنّ

خلاصةيأتيفيماونعرض،ومانعمجيزبينللعلماءقولانعليهاتواردخلافية

الراجح:وبيانالقولين

والمقرئين،القارئينعمدة،الشقانعيىوأحمد،705-2/655النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

.561-1ههص

.161-599ص،السابقالمصدرالشقانميى،أحمدينظر:(2)
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بالجواز:القائلون.

أهّمهاومنعدة،بأدلةواستدلواالجمعبجوازالقولإلىالجمهور)1(ذهب

يأتي:ما

وذلك"ضىِ،الرسولمنوقعقدالجمعاصلأنّوذلك:النبويةةّنُسلا-1

نزلالتيالأوجهبجميعةّرمسنةكلَفيالسلامعليهجبريلعلىالقراَنعرضانه

التيالسنةفيمرتينعليهوعرضهالآخر،بعضهافيوجمعَابعضهافيإفرادًابها

عرضةاهّنألإفرادًا؟لاجمغاالأوجهلجميعشاملةالعرضةهذهوكانتفيها،قُبض

نهائية.واحدة

والعملجوازهعلىالجلَفمنوالمحققينالعلماءإجماعانعقدفقد:الاجماع-2

لإنكاراعتبارولاالسكوتي،الإجماعقبيلمنهذاوُيعدُّسنة،ألفمنأكثرمنذبه

ينهفلمعارضته.دليلدونالبعض

ِّلكإفرادأنّوبما،كفايةفرضوحفظهاالقراءاتدراسةإنّإذ:القياس-3

فيةّمُألاعنالحرجويرفعبالغرضيفيالجمعفإنّبمكانالصعوبةمنبختمةرواية

لاإالواجبيغّلا"ماالأصوليةالقاعدةمعمتماشيَايجعلهاّمم،الكفائيالفرضتحقيق

القراءاتجمعقياسيمكنكماالسنّة،فيأصلهمنتقدّمعماّفضلأ،(2)"واجبفهوبه

عنه.اللهَيِضرعثمانسيدنازمنالمصحفجمععلى

وهي،شرعيةمقاصديةمصلحةيحققالقراءاتجمعأنّوذلك:المصلحة-4

المتقدمين،منالجزريوابنوالهذليالدانيعمرووأبوشيطاوابنالأهوازي:وعنهم(1)

منوشيوخهموشيوخناوالمعصراوي،،المتأخرينمنالتونمصيالقيروافيالشقانميىوأحمد

لك!رتهم.إحصاؤهميتعذرمماالمعاصرين

http://www.al-maktabeh.com.3/561الموافقات،الشاطبيإبراهيم:تطبيقاتهاومناقثةالقاعدةهذهفيينظر(2)
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المصحفجمعفيالمصلحةتحققتوكما،الضياعمنالقرآنيةالقراءاتعلىالحفاظ

كتابة،الأمصارمصاحففيالقراءاتجمعتمإذ،القراءاتجمعفيكذلكتحققت

والإقبالدراستهاتيسيرعنفضلًاوهذاوأدا"روايةعليهمبنيًاالقراءاتجمعويكون

.الكبيرةالفوائدمنذلكوغيرنشرها،دائرةوتوسيععليها،

بالمنع:القائلون.

بدليلين:واستدلوا،(1)حرامأومكروهالقراءاتجمعأنّالبعفإلىذهب

عليدلُّوهذا،والتابعينالصحابةعنولاء!يرِر،النبيعنرئْؤُيلمالجمعإنّ-1

الكراهة.البدعةمراتبوأقلّ،الدينفيمبتدعأمرالجمعأن

يؤديوهذابعف،علىبعضهاالقرآنيةالرواياتعطفيعنيالجمعإنّ-2

والتحريفالخلطووقوع،أجزائهتقطيعمنفيهلما؟الكريمالقرآننظمفيالفسادإلى

الراجح:بيان.

يأتي:لماوذلك،القراءاتجمعجوازيتبينالسابقةالأدلةمناقشةعند

الدليلوهذا،المجيزينأدلةفيتقدّمكماءلجيررالنبيعنثابتالجمعأصلإنّ-1

إقرائيعلميكعملوالتابعونالصحابةبهيعمللموإن،المسألةلهذهتأصيلَايُعذُ

أسلفنا.كماالرابعالقرنأثناءفيبدأالمثابةبهذهلانهمستقر؟

فليسبدعةأنهاسلّمناوإذا،الأصلفيمشروعةتكونلاالبدعةإنّ-2

النوويويحى،81هصالوجيز،المرشد،(ـه665)تشامةأبوالرحمنعبد:ومنهم(1)

اْحمدعليهرذوقد،المتأخرينمنالكوّاشصالحوالشيخ،161ص،التبيان،(ـه676)ت

والمقرئين.القارئينعمدةكتابهفيلهالمعاصرالشقانميى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأقسامإلىالاصطلاحيةالبدعةتنقسموإن!،الدينعنخارجةتكونبدعةُّلك

المحافظةأجلمنالكفايةنروضمنلأنهّاواجبةبدعةفالجمع،(1)الخمسةالشرعية

.القراءاتعلى

غيرالتخليطووقوعالقرآننظمفسادإلىيؤديالجمعبكونالقولإنّ-3

الجمعشروطفي!ك،المحققينكلبمنعهقالالتركيببمعنىالتخليطلأنّ،مّلسم

المسألةهذهيتركوالمفعلماؤنا،القراءاتجمعلمشروعيةالمقيّدةالشروطمنوغيره

وجلاله.القرآننظمعلىالحفاظعلىحريصون-بشروطهم-وهم،سائبة

ومشروعيتهالقراءاتجمعبجوازالقولرجحانيتبينللأدلةالمناقشةهذهوبعد

مناستدلالهقوةاستمدّقدرأيتَكماوهو،الواحدةالختمةوفيالواحدالمجلسفي

الحفاظمقصديحققهّنإثمّعليها،غبارلارصينةأدلةوهي،المطهرةالشريعةأصول

أعلم.تعالىواللهنشرها،دائرةويوسععليهاالطالبينإقبالر!شو،القراءاتعل

:القراءاتلجمعالعمليالتطبيقمراحل

الاعتبار،بنظرتؤخذمراحلالفنهذاأهلعنوتطبيقهاالقراءاتأخذفي

الطالبضبطفيلرصانتهاوذلك؟المراحلهذهعلى-وحديثَاقديمًا-منهمإجماعوهو

ذلك:بيانيأتيوفي!،مدروسعلميكتدرّجفشيئًاشيئَامنهاوتمكف

معجمعهادونرواتهاأوبراوييهاتراءةَّلكالقارئيُفرد"أنْوهو.الافراد:

،الطرقومعرفةالمصطلحاتوضبطالملكةوحصولالتمكنمع،(2)"أخرىقراءة

الث!اطبي،إبراهيم:ذلكتفصيلفي)ينظروالحراموالمكروهوالمباحوالمندوبالواجبوهي(1)

بعدها(.وما3/913الموافقات

http://www.al-maktabeh.com.(1)هامش،561ص،والمقرئينالقارئينعمدة،الشقانصيأحمد(2)
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بينيجمعثمّ،بختمةراولكلِّفيفرد،العشرةمنقارئِّلكعنالراويينبينوالتصنِر

،قارئلكلختماتثلاثيختمأله:أيكاملَا،للقارئيفردوبهذابختمة،الراويين

والتيسير،الشاطبيةبمضمنقرأإذاختمةوعشرينإحدىالختماتمجموعويكون

كتابحفظمنبدّولا،(1)ومهارتهلأهليتهبذلكالمنتهييُكلَّفولا،للمبتدئوهذا

سابقَاكانوإنوالإفرادوالتجويد،الرسمفيوكتاب،ءاّرقلااختلافبهيستحضر

.بعدهماعليهلينبنيالأولىالمرحلةيُعدّآنهإلاالجمععل

عمرووأبوكثيروابننافعوهمالثلاثةالقزاءجمعبهويرادالصغير:الجمع.

ويلاحظ،وراوييهعمروأبيثتم،وراوييهكثيرابنثمّ،وراوييهبنافعفيبدأ،(!س)أهل

،(2)المقطعأوةيَالانهايةإلىوهكذايدخللملمنيقرأثمّ،معهيدخلمنالجمعأولمن

الجمع.كيفيةوستأتي

ومانافععنبقالونفيبدأ،العشرةأوالسبعةالقرّاءجمعبهويرادالكبير:الجمع.

يعطفثمّ،الرواةمنيدخلمنوينظر..نافععنورشثمّ،والفرشلوصْالافيله

يستوعبحتىوهكذا،كلمتينأوبكلمةيعطفأنولهراويَا،راويًاكثيرابنعليه

كلها.الأوجه

أولمنكاملةبختمةيبدأفإنه(الكبرى)العشرالطيبةبمضمنقرأإذاوأمّا

كافِذلكأنّويرون،ا!لأولىأجزاءبالخمسةقارئأوراوِلكلالإفرادالمشايخبعضاعتاد(1)

التيسيربابمنوهذا...وهكذاآخرقارئإلىينتقلثمّوراوييه،القارئعلىالطالبلتمرّن

.أخرىجهةمنالصثرةأوالسبعةلأخذوللتهيئة،جهةمن

تخلولاالمدنينافعقراءةنْاوهو،المشايخبتنهماالثلاثةالقراءبهؤلاءالصغيرالجمعوسبب(2)

الثيوخ،بينوسطالبصريعمروأبيوقراءة،سهولةفيهاالمكيكثرِابنوتراءة،صعوبةمن

شيوخنا،منسمعناهماوهذاالكبير،الجمعإتماممنبعدهايتمكندربةللطالبتحصلوبهذا

أعلم.والله

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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إنرادإلىيحتاجفلا،الصغرىالعشرالقراءاتاستوعبقدلاله؟الناسإلىالفاتحة

عدمإلىهناالنظروألفت،نّيعمقارئأوبراوالإجازةأرادإذاإلاقارئأوراوِّلك

الطالب.وتمكنالشيخرؤيةإلىراجعةالمسألةإذللجميعالمراحلهذهجميعلزوم

:(1)الجمعشروط

الواحدالمجلسفيتلاوةَالقراءاتلجامعيمنهابدّلاأربعةشروطَاالعل!ءذكر

وهي:،الواحدةالختمةوفي

(ٍهَلا!علىمثلَايقففلاوالنحو،واللغةبالمعنىلتعلّقه؟الوقفرعاية-1

!وَلِأَبَوَته(علىيقفولا،162:عمرانآل9(اَللًهُالالَه9ٍقِم!وَمَا:تعالىاللّهقولمن

لإيهامه،111النساء:9(وَلِأَبَوَتهالضضحفاَهَلَفؤَحِدَير!وَإِنكاَنَتْ:تعالىاللّهقولمن

إليهوالمضافالمضافبينالفصلعدموكذا،النصففيالبنتمعالأبويندخول

أولىوقد،المعنىعلالمؤثّرةالنحويةالترابطاتمنذلكوغيروالخبر،المبتدأوبين

ذلك.لأجلكبيرةعنايةوالابتداءالوقفمسألةالعلماء

يبتدأفلا،بهالابتداءيجوزبمااّلإالقراءاتجامعيبتدئاَّلأبلابتداءارعاية-2

1غْنِيَابى(فَعِيروَنَخنَُهًللأقَاثوا،نََتميِذَلَاقَؤلَُهَتل،َعِمَس!لَقَذ:تعالىقولهمن(ب)إنَ

لبشاعته.المواضعمنوغيره،!181:عمرانآلأ

حقهاالحروفواعطاءوالتحقيقبالتجويدبالاعتناءوذلكالأداء،حسن-3

.(2)لأحكامامنذلكوغيروالمد،والقصر،والتفخيموالترقيق،ومستحقها

والمقرئين،القارئينعمدةالشقان!ي،وأحمد،ء13/2النشر،الجزريابنمحمدينظر:(1)

68I!ع V . - I.

منذلكفيلما؟القراءاتبأوجهالعنايةتوجّهبحجةذلكفيالتساهلللمثميخينبغيولا(2)

http://www.al-maktabeh.comدوفا.ورعايتهاالتجويدأحكامضبطمنالوجوبمعلومهوبماالإخلال
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ترتيب،بعفدونفيبعضهاوالرواياتالأوجهبتداخلالتركيبعدم-4

وهكذا.،بغيرهبدأقدوهوبهفيأتيالقراءلأحدوجهًانسيإذاذلكومن

بالحرفالجمعيرىمنيشمللاوالابتداءالوقفرعايةشرطأنّإلىهنا5وأنوّ

واضح.هوكما

:(1)الجمعكيفيةفيالعلماءمناهج

علىالشيوخمذاهبحسببالجمعالأخذكيفيةعنوغيرهالجزريابنهّون

يأتي:!كوهي،مذاهبثلاثة

فيخلاففيهابكلمةمرّفإذا،بالقراءةيشرعأنوهو:بالحرفالجمع-1

الوقفكانفإن،الخلافأوجهمنفيهامايستوفيحتىأعادهاالفرشأوالأصول

الحكمتعلّقوإن،إليهانتهىوجهرخَابوصلهاوإلّابعدها،بمابدأسائغَاعليها

تعالى:اللّهقولمثلبعدها،ماإلىانتقلثئمالخلافاستوعبالمنفصلكمدبكلمتين

لاستيفاءاأوالكلميبالجمعتُسفىالطريقةوهذه،[13:الإصاء9(أَؤلَدَكُتمأَوُلقَلاَلَو!

عنيخرجلكنهالمأخذ،سهلمختصرالمذهبوهذا،المصريينطريقةوهي،الموضعي

ونقها.-)jالقراءةفشة

يسوغموضعإلىينتهيحتىلقارئبالقراءةيشرعأنوهو:بالوقفالجمع-2

وقف،مكانكلعندللقرّاءالخلافأوجهويستوعب،بعدهلماينتقلثئم،الوقففيه

.(2)الشاميينطريقةوهيزمانًا،وأطوللاستحضارافيأشدالطريقةوهذه

والمقرئين،القارئينعمدة،الشقانعيىوأحمد،215-2/115النشر،الجزريابنمحمد:ينظر(1)

.166-16صه

وينظربقارئيبتدئآنهوذلك،السابقينالمذهبينمنمركبَاحسنَامذهبَاالجزريابنذكر(2)

حتى-معهوأخرجهوقفخلاففيهاقارئَينبينكلمةإلىوصلفإذا،لهموافقةالقراءأكثر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بخلافويأتي،ةيَالااَخرحتىلقارئبالاَيةيشرعأنوهو:بالآيةالجمع-3

منالسلامةالطريقةهذهوفيبعدها،الآيةإلىينتقلثمّ،يستوعبهمحتىالقرّاء

سَفَنلالطولوالحاجة،الصعوبةمنفيهامايخفىولا،التخليطعنوالبعدالتركيب

.(1)الطويلةالآياتفي

بالقمرابتدأف!ذا،روايةفيالقارئي!ثرعأن"وهووهو::بالتناسبالجمع-4

بالفتحابتدأوإنالمد،مراتباَخرإلىينتهيحتىكذلكثم،فوقهالتيبالمرتبةأتى

يناسبهبمايأتينوعكلفيوهكذا،الكبرىالإمالةثمالصغرىبالإمالةبعدهأتى

وعكسَا")2(.طردَا

ولكنّه،تطويلفيهكانوإنْ(3)بالوقفالجمعوهوالثانيالمذهبوالمختار

يقدرولاالاستحضارفيأقوىوهو،زينةالتلاوةوعلىرونقَا،القراءةعلىيُضفي

وقد،(4)والشاممصرفيشيوخهعلىقرأوبهالجزريابنأخذوبهذاالماهر،إلاعليه

الطيبة:فيقال

(1)

(2)

(3)

(4)

يسبقالزكيببهذاالجزريابنوكان،الخلافينتهيحتىوهكذا،سائغوقفإلىينتهي

وأحمد11ء،/2النشر)ينظر:القراءةوكمالالأداءحسنمراعاةمعبالحرفالجامعين

.(671ص،والمقرئينالقارلْينعمدةالثمقانميى،

كئير،ونحوهماالكريصيةيَاوالدينةيَاكاًدجالطويلةتايَالافيإطلاقَاممكنغيروهو

الطولمتوسطةالآيةكانتله!اذاواحد،بنَفَستطبيقهاالممكنتايَالاقصدواولعفهم

التالي.بالراوييأقيثمآخرها،إلىيصلحتىيجمعولا،الآيةوسطعلىالوقففيمكن

.45ص،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر،الدوسيإبراهيم

الصوفياللطيفعبدشيخناعلىالصغرىالعشرقرأناوبه،اَضيأالعراقييناختياروهو

الموصل.في
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251ومشروعيتهتلاوةًالقراءاتجمعتاريخعشرالثالثالمبحث

ِفْرَحلابُهُذُخْأَيوَغَيرُناِفْقَولابنَخْتاررانُعْمَجَو

(1)اَدَألاَنْسُحْدِجُيْلَوْبكَرُيوَلاوَابتداوَقفًافَلْيَرعَِهِطْرَشب

أوجهمنوجهبتركالإهمالمنالجمععندالتحذيرإلىالثانيالبيتفيوأشار

ذلكفإنوالرواياتالطرقبينبالخلطالتركيبومن،ممنوعذلكفإنّالخلاف

معيب.ذلكفانّالسابقمعدخلماإعادةومن،مكروه

وجمعًا)2(:إفرادَاالقراءةمقدار

،الأزمانتباينحسبالختمةوزمنالقراءةمقدارفيالمشايخطرقتباينت

،واستحضارهالشيخلقوةتابعَاذلكيجعلوبعضهموهكذا،بعدهماغ!يرالأولفالصدر

واستيعابه.الطالبوقوة

الطرقوهذه،ثلاثةأقسامإلىالشيوخعمومعندالمقدارالجزريابنمّسقوقد

فهمهايصعبلاحتىإيضاحهانبسطنحنوها،ذلكفيالشيوختوجهاتعنتعبّر

:يتَالاالنحوعلىوهي،القارئعلى

وقدكان،عنكائنًاآياتعحرعلىالقارئيزيدونلاالأولالصدركان.\

:فقالرائيتهفيالخاقانيمزاحمأبوذلكإلىأشار

عَشْرِ)3(عَلىتَزيدَلاأَنْأَحدٍلَعآخِذًاَتْنُكإِنْبالتَّحْقيقَِكُمْكُحَو

مقدارعلىالشيوخعملواستقرّالمقروء،المقدارفيفغتروابعدهممنوجاء.2

أربعةفيالختمةتكونوعليهجزء،ربعوهوحزبنصفأي،اًءزج(021)منجزء

.61ص،رض!نلاطيبةمتن(1)

.509-508/2،الثرالجزريينظر:محمدابن(2)

القراءاتفيالنفعغيث،(ـه1811)تالصفاقمسيعليوينظر:،4ع،الخاقانيةالمنظومة(3)

.22،صالسبع
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ربعأي،اًءزج(042)منجزءبمقدارفأخذواالجمعفيأفاالإفراد،فيوهذاأشهر،

فييُفردالطالبأنّأيأشهر،ثمانيةفيالختمةتكونوعليهجزء،ثُمنوهوالحزب

.للقراءةالمخممصالمقدار:هنابالجزءوالمرادضِعفها،فيويجمعأشهرأربعة

علىالمقدارأطلقواامّنإوذلك،منبمثيءيتقيدوافلمبعدهممنجاءثمّ.3

سلأمشيخهعلالقرآنهـ(502)تالحضرمييعقوبقرأفقد،ذخَالاقوةحسب

شُرْنُفةبنشهابشيخهعلىوترأ،ونصفسنةفيهـ(177)تالمزنيالطويل

مسلمةشيخهعلىشهابوترأ،أيامخمسةفيهـ(018-117)تالبصريالمجاشعي

علهـ(692)تالأسمرالدينمكينوقرأ،أيامتسعةفيمحارببنالثهعبدابن

بالإسكندريةالجيولثيالجامعفيهـ(165)تالإسكندرانيمنصوربناللّهعبدشيخه

المعروفداودبنإبراهيمبنأحمدوترأ،واحدةليلةفيالسبعبالقراءاتكاملةختمة

نحلةبنيحىبنمحمدبنأحمدالعباسأبيشيخهعلىهـ(782)تالطحانبابن

.(1)كثيرةذلكعلىوالأمثلةواحد،يومفيعمروأبيبحرفكاملةختمةهـ(732)ت

القارئحالهوذلكفيالمعتبرأنفذكرالغيثصاحبُالجزريابنَأيدوقد

سلفنا،منكثيروفعله،السخاويالدينعلمواختاره:قال،والضعفالقوةمن

.(2)أئمتنامنأدركناهممنكثيرعليهواعتمد

عليهقرأتوقدللإتراء،اَغّرفتمالصوفيخضربناللطيفعبدالعلاّمةشيخناكان(1)

الثلاثةعليهفقرأتبغدادإلىمدةًجاءثمّ،ونصفشهرفيالموصلفيالسبعالقراءات

ذلكقبلونُحضّر،ساعاتِّتسنحواليومفينقرأوكنّا،اَموي(21)فيللعشرةالمتممين

إلىراجعةفالمسألة،ذلكفيمشاحةولااكثر،أوالمدةهذهمنأقلفيطلابهوبعضىبنحوها،

ينفكُّلاثمّ،العلملهذانثرَاوأكثرأسرعالطريقةهذهثمّ،الطالبواستعدادالشيختفرّغ

حاثَاطلابهمعاَلس!اوتمالشيخوكان،والتثبتالمكنةلهتحصلحتىالتدرش!عنالطالب

والارتقاء.الإتراءعلىلهم

http://www.al-maktabeh.com.22ع،السبعالقراءاتفيالنفعغيثقي،الصفاعليينظر:(2)
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(1)القراءاتجمعفيالمؤلّفات

بطريقةأوبحكمهاتعلقتسواءٌالقراءاتجمعفيبعفالمؤلفاتهنانفرد

مدِقلاحسب-المؤلّفاتهذهومن،بالذاتالموضوعبهذااهقّلعتلوذلكجمعها؟

يأتي:ما-التاريخي

.(-6Ayr)تالقرطبيلعليالإتراء،فيالجمعوبيانالأداءترتيب.\

هُمُ!وَأؤلبكَتعالىقولهإلىالضحىمنالأوجهجمعفيالمصونالفردالجوهر20

.(ـه0751)تالمزاحيلسلطانآلصفطؤَ(

بنإدرش!للشيخ،للجامعلأداءواالأردافإتقانفيوالسامعالناظرنزهة.3

1)تبالمنجرةالمعروفالحسينيمحمد 1 rvـه).

القيروانيالشقانصيأحمدبنأحمدللشيخ،والمقرئينالقارئينعمدة.4

القراءاتجمعمشروعيةمخصملبيانالأصلفيوهو،(ـه2351-2821بينما)ت

الخصوعر)2(.وجهعلالكوّاشصالحالشيخومنهم،المخالفينعلىوالرد

العالمين،ِّبركلامفيالقراءاتجمعحكمبيانفيوالقارئينالمقرئينتحفة.ه

.(ـه1349)تالمارغنيإبراهيمللشيخ

مصرعلماء)منالجناينيغنيممحمدخليلللشيخ،والمقرئينالقراءهدية.6

.(ـه41القرنفي

القرنعلماءمن)الحدّادبكرلأبي،القراءاتجمعحكمفيالبيناتالآيات07

منهاالمخطوطلمعرفة158-156ص،والمقرئينالقارئينعمدةالشقانصي،أحمدينظر:(1)

.والمطبوع

بعدها.فما032عالمذكورالكتابمنينظر(2)
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سالممحمدإبراهيملمحمد،القراءاتوجمعتأصيلفيالدهرنريدة.8

.(ـه1430)ت

.هنيديالفتاحعبدللشيخ،النقليةالقراءاتجمعحكمفيالعقليةالأدلة09

.(دكتوراه)اطروحةالعبيديفتحيللدكتور،المتواترةبالقراءاتالجمع010

شائكةمسائلعلالأهميةفيغايةإضاءاتسلّطناقدنكونالمبحثوبهذا

لهايحققهوماالقراءاتجمعفيالمقصودويحققاللبسيزيحوإيضاحتبيينإلىبحاجة

فيها.الراجحوبيانعندهابالوقوفحريّةفوائدمنولطلابها

***
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عشرالراجالمبحث

وأكدنهاالفراءاتأعلامنواربخ

بالنهار،الليلوواصلواالأعمار،فيهأفنوا،أهلهمنجهابذةالقراءاتلعلم

قذمواوبهذا،عشواردهواقتنافوائدهونشر،رواياتهوتحقيقمسائلهتحريرأجلمن

فهم،النصبمزيدمناوفّلكتمهماذهب،منطبقعلىالقراءاتعلمةّمُألالهذه

.والاحترامالإجلالحقولهم،الكرامالسادة

ومنالتابعينثمّ،الكراملصحابتهوِر!الثهرسولبعدالسبقفضلوكان

العلاّمةيدعلىالتدوينعصرمنبدءَاالأعلامنقيّدالمبحثهذافيولكنّا،(1)بعدهم

قائلَا:جهودهمعلىالجزريابنأثنىوقد،الجزريابنبالمحققوانتهاءًعبيدأبي

يلتبسالباطلوكاد،الخرقواتسع،الضبطوقلَّ،الاختلافلذلكبينهمكثر.ثمّ.."

الحقوبينواالاجتهاد،فيفبالغوا،الأئمةوصناديدالأمّةعلماءجهابذةفقام،بالحق

المشهوربينوميزوا،والرواياتالوجوهاْوَزعو،والقراءاتالحروفوجمعواالمراد،

فصَّلوها")2(.وأركانأضَلوها،بأصولوالفاذ،والصحيحوالشاذ،

النشر،الجزريابنمحمد)ينظر:وغيرهموالتابعينلصحابةصنمجموعةالجزريابنذكر(1)

أئمةمنذكرفقد،مفيدةمختصرةتراجملهمحث!محمدالدكتوروترجم،(14-13/1

القرآنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءات)ينظر:تابعيَا(41)وصحابيَا(24)القراءات

.(56-24ع،الثرعيةوالأحكام

(Y)1/15النشر.
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عصرمنذبفضلهمواعترافًابحقهمإيفاءًالمبحثهذاجاءالبابهذاومن

يأتي:فيماوذلك،التدوين

:القراءاتلأعلامتاريخيعرض

ابنذكرفقدموجزَا،تاريخيًاعرضَاهناونعرضهمكثيرونالقراءاتأئمّةإن

يأتي:فيماوذلك،التاريخيمدِقلاحسبونرتبهم،(1)أوائلهممنجماعةالجزري

القراءاتجمعمعتبرإمامأولوهو،(ـه422)تماّلسبنالقاسمعبيدأبو.\

السبعة.الأئفةبضمنهمقارئًا(25)فيهجمع،()القراءاتستماهكتابفي

جمعوقد،(ـه258)تأنطاكيانزيلالكوفيمحمدبنجبيربنأحمد.2

والشامومكةالمدينةوهيواحد،مصرِِّلكمنالخمسةالأئمّةتراءاتفيكتابَا

.والبصرةوالكوفة

،قالونصاحبوهو،(ـه282)تالمالكيإسحاقبنإسماعيلالقاضي03

السبعة.الأئغةمنهمإمامَا(02)قراءةفيهوجمع،القراءاتفيكتابَافّلأوقد

03)تالطبريجريربنمحمدجعفرأبوالإمام04 Iحافلَاكتابًاجمع،(ـه

.قراءةوعشريننيّفَافيهوذكر،()الجامعهاّمس

ومنه،السبعةعلاقتصرمنأولُّوهو،(ـه324)تمجاهدابنالإمام05

القراءاتفياوفّلأفبعدهنَموجاءوالاستقرار،النضوجنحوتتجهالقراءاتبدأت

ترجمته.وستأتي،التآليفأنواع

تواليفالقراءاتفيفَّلأ،(ـه370)تالشذائينصربنأحمدبكرأبو.6

حسنة.
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)الشامل(كتابفّلأ،(ـه380)تمهرانبنالحسينبنأحمدبكرأبو.7

العشر.القراءاتفيوغيرهما(و)الغاية

،()المنتهىكتابفّلأ،(ـه084)تالخزاعيجعفربنمحمدالفضلأبو.8

قبله.نَميجمعهلممافيهوجمع

إلىالقراءاتنقلالذيهـ(29t)تالطلمنكياللهعبدبناحمدعمرأبو.9

.()الروضةكتابوألّف،الأندلس

الطلمنكيتبعحيث،(ـهf1'"V)تالقيسيطالبأبيبنمكيمحمدأبو.\.

وعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنو)الكشف()التبصرةكتابوألّف،الأندلسإلى

ذلك.وغيروحججها(،

و)جامع)التيسير(كتابصاحب،(ـه444)تالدانيعمروأبوالحافظ110

ابنبهجاءاّممبأفضلوجاءوهذبها،السغالقراءاتبّترمنوهووغيرهما،(البيان

ترجمته.وستأتي،وطريقرواية(005)منأكثرذكرحيثمجاهد،

،(ـه446)تالأهوازيإبراهيمبنعليبنالحسنعليأبوالأستاذ012

،الاتضاح،الإيضاحالإيجاز،الوجيز،:أشهرهامنعزيزةكتبًاوألّف،بدمشقوكان

والشاذ.المشهورجامع

عنرحلوقد،(ـه465)تالهن!ليجبارةبنعليبنيوسفالقاسمأبو.13

ىقتْلاووبحرًا،وبزَاوشمالًايمينَاالبلادوطافبدء،علىعودًاالممثرقإلىالمغرب

وذكرالأئمّة،عنقراءة(50)فيهوجمع)الكامل(،كتابهوألّف،اَخيش(365)ب

وطريقَا.روايةَ(9541)

فيوكان،(ـه478)تالطبريالصمدعبدبنالكريمعبدمعشرأبو.14

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وجمع،الثمانالقراءاتفي(العروسو)سوق)التلخيم(كتابوألّف،المكرمةمكة

وطريقَا.روايةَ(551.)فيه

ووجهالأماني)حرزمنظومةصاحب،(ـه590)تالشاطبيالإمام015

ترجمته.وستأقي،بالشاطبيةالمشهورة(التهاني

فّلأ،(ـه629)تالإسكندريالعزيزعبدبنعيسىالقاسمأبو.16

آلافسبعة(0070)علىويحتويالأزخر(،والبحرالاكبر)الجامعسئماهكتابَا

وطريق.رواية

واستنتجنابعضها،نّيبلأغراضِالتواريخهذهفيالجزريابنأطالوقد

:يهو،اهضعب

غ!يرهاوأن،السبعةالقراءاتهيالسبعةالأحرفأناعتقدمنعلىالرد10

يُقبل.لا

.الكثيرةوطرقهابرواياتهاالقراءاتجمعفيالمبذولةالجهودعظمةبيان.2

مناهّنأل؟الضياعمنحفظهاتعالىاللهوأن،عريقتاريخلهاالقراءاتأن.3

الإلهي.الوحي

إلىآنهإليهالإشارةتجدرفممّا،والغربالشرقتّمعالقراءاتأنّ.4

رحلحتى،القراءاتمنلثيءالمغربوبلادبالأندلسيكنلمالرابعةالمئةأواخر

ففي،(ـه94)تالطلمنكيوهو،القراءاتروىمنمصرمنالأندلسإلى

،(ـه444)تالدانيعمروابيزمنوانتعشتالمغربإلىالقراءاترحلتزمف

والبحرالبرّتطوفبل،والمغربالمشرقتعمرأنللقراءاتتعالىاللّهشاءوهكذا

وجامعالقراءاتعلمرحّالةيُعدُّالذيهـ(465)تالهذليزمنفيالنهروراءوما

.الشيوخ
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اَخرإلىةفُألاهذهلأجيالتستقرّحتىوغربلتهاالرواياتتمييزيجبانه05

الدنيا.

التحقيقبدورليقومتعالىالثههيأهالذيالجزريلابنالفضلكانوقد

سيدوهوونضجها،القراءاتاستقرارفيالزمانأعجوبةاًقحوكان،والتنقيح

.منازعبلاالمحققين

:القراءاتلأعمدةتاريخيعرض

هؤلاءبينمنأربعةأعمدةتواريخنفصّلأننحبّالعامالعرضهذاوبعد

والتشذيب،والترتيب،والتهذيبالجمعفيالبارزلدورهموذلك؟العظامالأعلام

-245)مجاهدابنمنبدءَا،قرونستةمنيقربمامدارعلى،والتحقيقوالتنقيح

إلىالثالثالقرنمنتصفمن:أي،(ـه833)تالجزريبابنوانتهاءً،(ـه324

التاسع.القرنمنالأولالثلثنهاية

الأربعةالأعلامهؤلاءتراجمفي-قليلَا-التوسععلىالاقتصاركانوقد

والدانيسبّعها،مجاهدفابن،فصلهولمشكلاته،أصلهالعلملهذالأنهمغيرهمدون

ونشرهاحبّرهاحيثالجزريابندزُودثهحرزها،نَظَموالشاطبيويسّرها،جمعها

العلمهذابهمرّالذيالتاريخيالتدرّجحسبالأعمدةهؤلاءونقدّموطيّبها)1(،

يأتي:فيماوذلكلذلك،تبعٌأزمانهممدِقو،ونضجكملحتى

m)مجاهدابنالإمامتارلخ:اًلوأ (_. 32 4-2 4 o:

ونسبه:اسمه

البغداديالتميميبكرأبومجاهدبنإلياسبنالعباسبنموسىبنأحمدهو

فتأقل.القراءاتفيكتبهمبعضإلىأشيرأنالعباراتبهذهأحببت(1)

الإسلاموتاريخ،538-533/2الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

ا--ب-ا0011ب-اص4!.د10-
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الأستاذ،الحافظهـالمقرئ245سنةببغداد()محلةالعطشبسوقولدالعطشي،

.ةّجُحمأمونثقة،عصرهفيالقرّاءوشيخالقراءاتصنعةشيخ

شيوخه:من

أشهرهم:من،كثيرينشيوخعلمجاهدابنترأ

،(1)(ـه028بعد)تالبغداديالزعراءأبوالرحمنعبدوهوعبدوسابن10

ختمة.ع!ثرينمجاهدابنعليهوقرأ،الدوريعلىقرأالأداء،أهلقاّذحمن

عنالراوي،(ـه129)تالمخزوميالرحمنعبدبنمحمدوهوقنبل.2

أحرفةدعفهبع!ثرواففرهـ،279سنةهّجحأثناءفيمجاهدابنعليهتلاكثير،ابن

عليها.يُتابعلم

:الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،(2)شيوخجملةعنالحديثوسمع

.(ـه425)تالقرشيجعفرأبويمِّرَخُملاالمباركبناللهعبدبنمحمد.\

2)تالبغداديالثقفيعثمانأبومنصوربننصربنسعدان.2 6 oـه)،

له.لقبوسعدان)سعيد(،واسمه

.(ـه265)تيدامَّرلابكرأبومعاركبنسياربنمنصوربنأحمد.3

.(ـه027)تالصاغانيبكرأبوإسحاقبنمحمد.4

.(ـه271)تيروُّدلاالفضلأبوحاتمبنمحمدبنعباس.ه

.4W/\الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:عبدوسابنترجمةفيينظر(1)

تاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىالحديثفيمجاهدابنأحمدالامامشيوختراجمفيينظر(2)

6/009(4)،6/128(3)،6/335(2)،6/178(1)الإسلام /Vo) XAI.http://www.al-maktabeh.com
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وحاله:علمه

أول(1)السبعةفكتابه،السبعالقراءاتفيصنفمنأولمجاهدابنالإمام

لهوكانالأمصار،فيوالأداءالروايةأهلأشهرمنسبعةفيهجمعمستقلفَّلؤم

.(2)معينبعددمحصورةقبلهالمؤلفاتتكنولم،ذلكفيالسبقفضل

كلوأصول،السبعةالقرّاءأسماءبذكربدأأنهكتابهفيمجاهدابن"ومنهج

والياءات،والإدغامات،والإمالات،،الهمزاتشأنفيواختياراته،منهمواحد

منهمكلاختياريسميفكان،الحروففرشبذكربدأثم،الأصولمنذلكوغير

الكريمالقراَنفياختلافهممواضعنّودفقدذلكوعلى،للفرشتوجيهغيرمن

كلأثرهفاقتفى،بعدهمنللناسإماماًمجاهدابنمنهجصاروقد،كاملباستقصاء

.(3)((الفنهذافيبعدهمنكتبواالذين

وذاعمقرئًا،الثلاثمئةقريبمجلسهحضرفربماالأداء،أهلعليهازدحموقد

مدينةببغدادالإقراءرئاسةإليهوانتهتالأقطار،منإليهلحُروالاَفاق،فيصيته

جوادَا،قُلُخلارقيق،الأدبحسنوكانالقراَن،علومفيوبرع،منازعبلاالسلام

الفطنة.ثاقب

اللهجة،صادق،العلمواسعوكان،صناعتهأهلمننظراءهمجاهدابنوفاق

.(4)الكسائييحيىبنمحمدحياةفيللإقراءوتصدّر،وعبادةنسكصاحب

.م9721،القاهرة،المعارفدار،ضيفشوقي.د:تح،مطبوع(1)

.35-1/33النشر،الجزريابنمحمدينظر:(2)

.73ص،الشرعيةوالأحكامالقراَنيالرسمفيوأثرهاالمتواترةالقراءات،حبشمحمد(3)

488الإسلامتاريخ،الذهبيمحمدينظر:(4) /V،البغدادياللهعبدأبوالإماميحىبنومحمد

الذهبي،محمد)ينظر:!اتقانهضبطهلثدّةالصغيربالكسائييُسفىوكان)ت

.(1/255الكبارالقراءمعرفة
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تختارلالمَمجاهدابنَرجلٌسأل:هاشمأبيبنالواحدعبدتلميذهوقال

عليهمضىماحفظفيأنفسنانُعمِلَأنْإلىنحن:فقالعنك؟يُحملُحرفَالنفسك

وانشغالههدّرحبذلكومعنىبعدنا،نَمبهيقرأحرفٍاختيارإلىمناأحوجانتّمئأ

قراءةالأمصارمنمصركلمن"فاختارأعظمبعدهلمنالنفعليكونالقراءاتبتقييد

السبعة،كتابذلكمنفعمل،بلدهأهلعليهواْطبقوالأمانةبالحفظاشتهرقارئ

.(1)"اليومإلىالقراءاتتاريخفيأثرههذامجاهدابنلعملكانوقد

للشافعي،وتمذهبعمرو،لأبيترأمن:ةّرمقالآنهذلكومنلطيفَا،وكان

معالبَغادِدةظُرتوفيه!هُفْرُظكَمُلفقدالمعمزّابنشعروروىالبزّ،فيرجَّتاو

والخير.الدين

:(ـه286)سنةفيقالآنهثعلبإلىأوصلهب!سنادِالبغداديالخطيبوقال

انتبه:قالالزهرياللهعبيدوعنمجاهد،ابنمناللّهبكتابأعلمعصرنافيبقيما

منذاللهوحيمِّوقممات:يقولنَمكأنّيابنيّرأيت:فقال-النوممن:أي-أبي

مجاهدابنَالخطيبوصفوقد!ماتقدمجاهدبابنإذاأصبحنافلئماسنة،خمسين

.(2)لأمانةبا

:قالالتستريسهلصاحبالبصريسالمبنالحسنأبورواهماحالهومن

فيفلحنتختمتين،عليهفختمتالمنامفيالعزّةرثرأيت:يقولمجاهدابنسمعت

.(3)إليالكمال،ليالكمالمجاهد:يابن:فقال،فاغتممت،موضعين

.628ص،المصحفرسمالحمد،غانم(1)

.(0285)الزجمةرقم،6/353،معروفعوادبشار.د:تحبغداد،تاريخينظر:(2)

http://www.al-maktabeh.com.2/537الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد(3)
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:(1)مؤلفاته

أشهرها:ومن،القراءاتفيجُفهاكثيرةكتبَامجاهدابنألف

السبعة.كتاب.\

الكبير.القراءاتكتاب.2

الصغير.القراءاتكتاب.3

.الياءاتكتاب.4

.الهاءاتكتاب.ه

.(مستقلكتابالسبعةمنالكل:أي،السبعةمفرداتفيكتب.6

جئَيِ.النبيقراءةكتاب.7

:تلاميذهمن

منوكان،الناسنوؤِرقئوحلقتهفييخلفونهتلميذَا(84)مجاهدلابنكان

أشهرهمومن،يُحصونلاأممعليهوقرأ،عاصمقراءةيتلفنونضريرَا(51)تلاميذه

:(2)الوفياتقِدمحسب

.(ـه345)تالبغداديسهلأبوإدرش!بنصالح.\

.(-94Ar)تالبغداديطاهرأبوهاشمأبيبنمحمدبنعمربنالواحدعبد.2

.34ص،الفهرست،النديمابنمحمدينظر:(1)

الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىمجاهدبنأحمدالإمامتلاميذتراجمفيينظر(2)

(1)7/1385 /7)6( ،385 /7)5( ،2 59 /7)4( ،54 /7)3( ، AV 9 /V (2) ،AY،
(7)7/426،(8)7/478،(9)7/637،(81)7/679.
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.(ـه353)تالمقرئعيسىأبوبُنانبنبكاربنأحمدبنراّكب.3

.(??w`ly)تالحذّاءالمقرئالبغداديمحمدبنمنصور.4

.(ـه537)تالشذائيبكرأبونصربنأحمد.ه

.(ـه371)تيعّوَطُملاالعبادانيالعباسأبوجعفربنسعيدبنالحسن06

.(ـه376)تالبوّابابنالحسينأبويعقوببنأحمدبنالنهعبيد.7

مجاهدابنغلامالمقرئالشاهدالقاسمأبوجعفربنمحمدبنطلحة.8

.(ـه380)ت

L)تالمقرئالشنبوذيالفرجأبوإبراهيمبنأحمدبنمحمد.9 rM.

.(ـه039)تالغضائريالحسنأبوسعيدبنعثمانبنالحسينبنعلي.\.

:الوفياتقِدمحسبومنهمالتلاميذ)1(،منمجموعةعنهثّدحكما

Ar)تالبغداديمحمدأبومحمدبنالثهعبدبنالحسن10 lA-)،بابنوُيعرف

الكاتب.

.(ـه385)تشاهينبنحفصأبوعثمانبنأحمدبنعمر.2

.(ـه039)تيناّتكلاحفصرأبوكثيربنأحمدبنإبراهيمبنعمر.3

.(ـه504)تالواعظالبغداديالقاسمأبوشاذانبنبكر.4

،والعبادةوالعطاءوالإقراءالعلمفيمباركةعامَا(79)مجاهدابنعاشوهكذا

،8/288(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىالحديثفيتلاميذهتراجمفيينظر(1)

(2)8/580،(3)8/666،(4)9/81.http://www.al-maktabeh.com
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tryسنةشعبانمنبقيتلليلةِالأربعاءيومفيوتوفي tدارهحرمتربةفينفُدو

واسعة.رحمةتعالىاللّهفرحمه،(1)العطشبسوق

:(2)(ـه444-137)الدافيالإمامتارلخثانيَا:

ونسبه:اسمه

مولاهمالأمويعمروأبوعمر،بنسعيدبنعثمانبنسعيدبنعثمانهو

ثمّ،الصيرفيبابنوقتهفيالمعروف،الحافظالمقرئ،الدانيثمّالقرطبيالأندلسي

مجوّدإمام،(3)وفاتهحتىواستيطانهادانيةلنزولهالدانيعمروبأبيبعدفيماعُرف

الأندلس.عالم،حاذق

شيوخه:من

:(4)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،كثيرونشيوخله

المؤدبالثهعبدأبوالقرطبيالبلويالجبارعبدبنخليفةبنمحمد.\

.(ـه392)ت

يناّيجلاالقرطبيالقشيريالمطرّتأبوعفانبنعثمانبنالرحمنعبد.2

.(39Jء)ت

.34ص،الفهرست،النديمابنمحمدينظر:(1)

الاسلاموتاريخ1OVA-773/2الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد:ترجمتهفيينظر(2)

وغيرها.،1/035النهايةغاية،الجزريابنومحمد9/111-1594

.1/622والأعصارالطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمدينظر:(3)

،8/718(1)الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىشيوخهتراجمفيينظر(4)

(2)8/752،(3)8/764،(4)8/085،(5)8/855،(6)8/80 /n(v)wqr،
،9/221(13)،122/9(12)،6؟/9(11)،54/9(10)،42/9(9)،34/9(8)

(14)9/270.
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البزازالقرطبيبكرأبوفرانكبنحاتمبنأحمدبناللهعبدبنحاتم.3

.(ـه396)ت

المصريثمّالحلبيالحسنأبوغلبونبناللهعبيدبنالمنعمعبدبنطاهر.4

بمصر.الرواياتعليهترأ،القراءاتفيالتذكرةكتابمصنّف،(ـه399)ت

،(ـه399)تالكاتبالبغداديمسلمأبوحسينبنعليبنأحمدبنمحمد.ه

والسبعة،الحديثسمعومنه،شيوخهاكبرمنوهو،البغويوصاحبمصرنزيل

!نه.بسماعهمجاهدن!أل

الجيزيالمصريالثهعبدأبومحفوظبنعمربنمحمدبنعمربنأحمد.6

والحديث.القراءاتعنهأخذ،(ـه399)تالقاضي

المعروفالإلبيرياللّهعبدأبوالمرّيمحمدبنعيسىبناللّهعبدبنمحمد.7

.(-)399)تنينَمَزأبيبابن

الضريرالمقرئالحمميىالفتحأبوعمرانبنموسىبنأحمدبنفارس.8

بمصر.الرواياتعليهقرأ،(ـه104)ت

أبوالمصريخاقانبنحمدانبنجعفربنمحمدبنإبراهيمبنخلف.9

.(ـه204)تالمقرئالقاسم

المعروفالقرطبيالمعانريالقاسمأبوعليبنالثهعبدبنفتحبنأحمد.\.

.(ـه034)تالرسّانبابن

المالكيالفقيهالقاب!يالقرويالمعانريالحسنأبوخلفبنمحمدبنعلي.11

.(ـه403)ت

المصريالقاسمأبومنيربنعليبنالحسنبنأحمدبنالوهابعبد.12

http://www.al-maktabeh.com.(ـه704)تالأديب
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ثمّالفارسيخواستيبنإسحاقبنمحمدبنجعفربنالعزيزعبد.13

رواياتعليهقرأ،الأندلسنزيل،(ـه134)تالنحويالمقرئالقاسمأبوالبغدادي

الحديث.علمعنهأخذكما،بالأندلسالقراءات

بابنالمعروفالمصرييبيجُّتلاسعيدبنمحمدبنعمربنالرحمنعبد.14

.(ـه416)تالنحّاس

واللغةوالفقهوالحديثالقراءاتعلومأخذوغيرهمالشيوخهؤلاءوعن

.والأدب

وحاله:علمه

هـ،397سنةالمشرقإلىورحلهـ،386سنةأولفيالعلمبطلبابتدأ

بهافمكثنفسهاالسنةمنمصرإلىتوجهثمّ،يكتبأشهرأربعةبالقيروانومكث

سرقسطةوسكنهـ،399سنةالأندلسإلىرجعثمّ،الحجإلىتوجّهومنهاسنة،

Lسنةدانيةوقدم،قرطبةإلىرجعثمّ،أعوامسبعة 4 1Vمات،حتىفسكنها

بها.سكناهلطولإليهابسُنو

،والمشرقبالأندلسسمعمكثرًااثّدحم،الدعوةمجاب،المذهبمالكيوكان

ولا،وكتبتهاّلإقطشيئَارأيتما:يقولكان،وتحقيقهحفظهفييضاهيهأحديكنولم

بعدولاعصرهفييكنلم:الشيوخبعضروقال!فنسيتهحفظتهولا،وحفظتهاّلإكتبته

وتحقيقه.حفظهفييضاهيهأحدعصره

إضافة،والمصاحفالقراءاتتحريرفيالمنتهىإليهأنّعصرهأهلوأجمع

بشكوالبنالقاسمأبوقالذلك،وغير،والعربيةوالتفسير،ورجالهللحديث

ومعانيهوتفسيرهورواياتهالقرآنعلمفيالأئمّةأحدعمروأبو"كان:(ـه578)ت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حسنوكان،ونقلتهرجالهوأسماءوطرقهبالحديثمعرفةوله،...وإعرابهوطرقه

.(1)،0.والتفننوالذكاءالحفظأهلمن،الضبطجيد،الخط

بالأندلسسمعمتقدّم،ومقرئمكثر،"محدّث:فقالالحميديوذكره

أرجوزةفيونظمها،معروفةتواليففيهاوألّف،القراءاتعلموطلب،والمشرق

.(2)"مشهورة

وتحقيقهالدانيعمروأبيببراعةمعترفينالقرّاءزال"وما:الذهبيالإماموقال

.(3)"والوجوهوالتجويدالرسممنينقلهفيماعمدتهموعليه،وإتقانه

:(4)مؤلفاته

عكستكثيرةكتبًاالسبعالقراءاتفيفألّف،التأليففيالدانيالإمامبرع

الكتب:هذهأشهرومنكتابًا،(021)مؤلفاتهبلغتوقد،العلميةشخصيته

اْسفار(.ثلاثة)فيوالغريبةالمشهورةوطرقهاالسبعةفيالبيانجامع.\

السبعة.القراءاتفيالتيسير02

المصحف.رسمفيالاقتصاد.3

المصحف.رسمفيالمقغع40

والشكل.النقطعلىالتنبيه05

.9/066الإسلاموتاريخ،776-2/775الكبارالقراءمعرفة،الذهبيمحمد(1)

.9/066الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد(2)

السابق.المصدر(3)

أساميعنالظنونكشف،خليفةحاجي:المتقدمةالتراجملكتبإضافةمؤلفاتهفيينظر(4)

-1/9iوالفنونالكتب 4 ،18 -? OVVI' O'% 17،1 YIY/ YcD*f 8،4 WcA\.http://www.al-maktabeh.com
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النقط.فيالمحكم06

.ورشقراءةأصولفيالبيانإيجاز.7

.ورشقراءةفيالتلخيص08

.لورشوالراءاتلاماتال09

.يعقوبمفردة.\.

269

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

بيت.اَلاف

21.

باالديانات

الشواذ.القراءاتفيالمحتوى

أسفار(.ثلاثة)فيالقرّاءمعرفةأو،وأخبارهمالقرّاءطبقات

والابتداء.الوقففيالمكتفى

.()مجلداننافعتراءةلاختلافالتمهيد

.الياءاتفياختلافهم

العلاء.بنعمرولأبيوالفتحالإمالة

والإمالة.الفتحفيالموضح

الهمزتين.فيالقرّاءمذاهب

الشريف.الحديثفيوهو،()مجلدانفيهاوردوماالفتن

ثلاثةنحووهي،ةّنُّسلاعقودأيضاوتُسمّى،ةّنُّسلاأصولفيالأرجوزة

وعقدالقراءاتوأصولوالرواةالقراءأسماءعلالمنبهةالأرجوزة

.والدلالاتلتجويد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كثيرةوهيالصغيرةالرسائلغيروهذا،اَءزججزءَاالمتقدّمةمؤلّفاتهوأغلب

:تلاميذهمن

حسبأشهرهمومن،عليهوترؤواعنهحدّثوا،كثيرونتلاميذالدانيللإمام

:(1)الوفياتقِدم

.هـ(422)تالمصريالصيرفيإسحاقأبوزقازقبنعليبنإبراهيم.\

،(ـه473)تالسرقسطيالأنصاريالمقرئعليأبومبشربنمحمدبنالحسين20

.الإمامبابنوُلعرف

(477tea)تالقاسمأبوالطليطليالقي!حيمحمدبنإبراهيمبنخلف.3

دانية.نزيل

.494L)تالمقرئاللّهعبدأبوالبطليوسيإبراهيمبنالمفرّجبنمحمد.4

.(ـه496)تالمقرئداودأبوالأستاذنجاحالقاسمأبيبنسليمان.ه

الشاطبيالحسنأبوشُّدلاويقالشوُذلابنأحمدبنالرحمنعبدبنعلي.6

.(ـه496)تالمقرئ

اللهعبدأبوالطليطليثئمالأشبونياللهعبدأبومزاحمبنيحعىبنمحمد.7

.القراءاتفيالناهجكتابمصنف،(ـه205)تالمفرئ

:الإسلامتاريخ،الذهبيمحمد:الترتيبعلىالدانيعمروأبيتلاميذتراجمفيينظر(1)

(1)9/375،(2)10/351،(3)407/10،(4)10/762،(5)5778/1،(6)10/780،

(7)39/11،(8)11/11''(586/11)15(? o? o /?' (g.http://www.al-maktabeh.com
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العريبيبابنالمعروفالأنصاريالقاسمأبوخلفبنمحمدبنخلف.8

.(ـه508)ت

ويعرف،(ـه530)تداّوَّذلاأبودمشقرئيمسالكلابيالحسنبنمفزَج.9

الدين.محيالصوفيبابن

المرلصيالعباسأبوالأمويجمرةأبيبنموسىبنالملكعبدبنأحمد.\.

.بالإجازةعنهروىمنخاتمةوهو،(ـه533)ت

دانية.أهلامّيسولا،الأندلسأهلمنيحصونلاكثيرخلقعنهوأخذ

الأجلوافاهوقد،معطاءةعلميةحياة،اًماع(73)الدانيالإمامعاشوهكذا

بمقبرةنفُدوالبلد،سلطانمهمّدقتيكثيرخلقهعّيشو،(ـه444)سنةشوالفي

واسعة.رحمةاللهفرحمه،دانية

L()381)الشاطبيالإمامتاريخثالثًا: 59 5 - o):

ونسبه:اسمه

الرعينيمحمدوأبوالقاسمأبوأحمدبنخلفبن(2)هُزيِفبنالقاسمهو

لهيجعللمالقاسمأباكنيفجعلومنالضرير،المقرئالشافعيالشاطبيالأندلسي

القاسم.وأبومحمدأبووكنيته،القاسماسمهأنّوالأصحسواها،اسمَا

cالقصيدشرحفيالوصيدفتح،السخاويعليالدينعلم:ترجمتهفيينظر(1) I I / Iابنوأحمد

وتاريخ1511-3/0111القراءمعرفةالذهبيومحمد،4/71الأعيانوفيات،خلكان

،1/284القراءطبقاتفيالنهايةغاية،الجزريابنومحمد،915-913/12الاسلام

وغيرها.،1/661والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةحسن،السيوطيالرحمنوعبد

الأندلس:عجمبلغةومعناههاء،بعدهامضمومةمشذدةراءثئمساكنةتحتيةوياءالفاءبكسر(2)

.(3/235الأعيانوفيات،خلكانابنأحمد)ينظر:الحديد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وُلدانهالجزريابنهـوذكر538سنةأواخرفيبالأندلسبشاطبةولد

شيوخه:من

علمامّيسلاالعلوممختلفعنهمأخذ،كثيرونشيوخالشاطبيللإمام

:(1)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومنوغ!يرها،القراءات

،(ـه055بعد)تاللَّايُهْابناللّهعبدأبوعالنفزيالعاأبيبنعليبنمحمد.\

.والقراءاتواللغةالنحوبتعلّمعليهرّكبوقد

وعرض،(ـه564)تالبلن!يالحسنأبوهذيلبنعليبنمحمدبنعلي.2

الحديث.منهوسمع،اَظفحالتيسيرعليه

.(ـه564)تالشاطبيمحمدأبوالرحمنعبدبنالعزيزعبدبنعُليم.3

البلنسيالأنصاريةمعّنلاابنالحسنأبوخلفبناللّهعبدبنعلي.4

.(ـه567)ت

.(ـه567)تاليناشتيمحمدأبوعاشربنمحمدبنعاشر.ه

الجروانيالأصبهانييفَلِّسلاطاهرأبوالكبيرالحافظأحمدبنمحمدبنأحمد.6

للحج.رحلتهفيمنهسمع،(هـ576)ت

،3/4851القراءمعرفة(1)،الذهبيمحمد:الترتيبعلىالث!اطبيشيوختراجمفيينظر(1)

،3/0311القراءمعرفة(4)،12/322الإسلامتاريخ(3)،1/262(2)

)21الإسلامتاريخ(5) ،362 / I)تاريخ(8)،3/1077(7)،3/1026القراءمعرفة

1169)،3/0721القراءمعرفة(9)،12/799الإسلام /r(S،عنهناذكرتهوما

http://www.al-maktabeh.comللذهبي.وكلاهماالقراء،معرفةفيأجدهلمالإسلامتاريخ
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حُبيشابنالقاضيالقاسمأبويوسفبناللّهعبيدبنمحمدبنالرحمنعبد.7

وهوبه،فرُعوإليهبسُنفخالهوحُبيش،(ـه584)تالأندل!سيالأنصاري

Lالمشهورالمف!رعطيةابنصاحب J)Jتفسيرهعنه.

.(ـه585)تالرهبيلبابنالمعروفعليأبوالأنصاريمحمدبنالحسن08

المقرئالبلن!يالأموياللّهعبدأبومأمونبنديِمَحبنجعفربنمحمد.9

شُريح.لابن()الكافيكتابالشاطبيمنهسمع،(ـه586)ت

،(ـه416)تالمقرئالشاطبياللّهعبدأبوسعادةبنالعزيزعبدبنمحمد.\.

الأندلس.مسندالمعمّرالشيخ

وحاله:علمه

المعروفةالقصيدةوصاحب،عصرهفيالقرّاءوامام،المذهبشافيكان

عليهيُقرأ،الحديثفياَزّربموتفسيرهالثهبكتابعالمًاالشاطبيوكانبالشاطبية،

واللغةالنحوفيأوحذاوكانالنكُت،ويمليفيصححوالموطأومسلمالبخاري

كثير.خلقبهوانتفع

بصيرَا،القراءاتفيرأسًاذكاءَ،يتوقّد،الشأنكبيرمهيبَاقدوةإمامَاكانكما

،الكلامفضولتجنّبصفاتهومن،وعبادةوورعوزهدأدبمعوالعربيةبالحديث

وتخشّع.هيئةحسنمعالطهارةدائموكان

فتعلّل،بشاطبةالخطابةيتولىأنْمنهطُلبآنهمصرإلىشاطبةمنانتقالهوسبب

بأوصافِالولاةبذكرالخطباءَيُلزمونكانواإذتورعًا؟شاطبةوترك،الحجعلىبعزمه

الفاضلالقاضيفطلبه،القاهرةقدمحتىشديدفقرعلىوصبر،اَعرشتسوغيراهالا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثهعؤضهوهكذا،(1)صيتهذاعثئماشزطها،شروطبعدفأجابهبمدرستهللإقراء

نيته.وحسنلإخلاصهخيرَا

قوله:شعرهومن

فقيهِإلىتركننَّلانصيحةًللأميرقل

فيهِخيرَلاأبوابكمأتىإذاالفقيهَإنّ

هـثتم895سنةفزارهتوجّهالمقدسبيتَالدينصلاحالناصرالملكفتحولما

طهارةبكمالللإقراءيجلسثئمالصبحبهايصليوكان،الفاضليةبالمدرسةفاقامرجع

ويقرأ،والقرآنالعلمفياّلإالكلاممنجلساءهويمغع،وخشوعهيئةوحسنووقار

فالأسبق.الأسبقعليه

فليقرأ،أولَاجاءمن:قولهعلىيزيدلاللإتراءجلسإذاآنهكراماتهومن

ذنبهمايفكروأخذلأولافعجب!فليقرأثانيَاجاءمن:قالأنْلأيامابعضفيفاتفق

ثمّفاغتسلقامثمّالنّوبة،علىحرصهوأنساهجُنبَاكانآنهتذكرثئم؟الإمامأخرهأنْ

فليقرأ!أولَاجاءمن:الإمامقالانتهىفلئمايقرأ،القارئيزلولمرجع

وآنهمكاشفَا،كانبانهأقطعُ:السخاويعليالدينعلمالإماموقال

الإماممنشهادةوهذههو،شيءِأفيَيعلمأحدٌكانوما،حالهكفافالثهسأل

الشاطبي.إخلاصشدةعلىتدلوهيقيمتهالهاالسخاويالدينعلم

الذهبي:عنهقالفقد،المرموقةالعلميةلمكانتهالعلماءثناءالشاطبينالكما

إمامَا)وكان):الجزريابنعنهوقالالقراء")2(،سيدالقدوةالعاملالعالم"الإمام

.12/913الإسلامتاريخ،الذهبيمحمدينظر:(1)

http://www.al-maktabeh.com.262/21النبلاءأعلامسير(2)
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الابار:ابنوقال،(1)"تعالىالثهاَياتمناَية،الفنونكثيرالذكاء،فيأعجوبةكبيرَا

الإقراء")2(.فيالرياسةإليهوانتهت،صيتهوبعُدشأنهفعظُمبمصر،للإتراءتصذرة

:(3)مؤلفاته

أشهرها:ومنوغيرها،القراءاتعلمفيكثيرةتافَئؤمللشاطبي

السبعة،القراءاتحفظفيالقزاءعمدةوهي،التهانيووجهالأمافيحرز.\

(1731)وهيإليها،وأضافهذبهافقد،الدانيعمرولأبيالتيسيركتابوأصلها

الطويل.وبحرهاالشعرعيونمنبيتَا

علمشيخناسمعت:(ـه665)تشامةأبوقالالقصيدةهذهفضلوفي

وأبركةأصحابيفيكانلو:ويقول،وقصيدتهالشاطبييمدحالسخاويالدين

الجعبريعمربنإبراهيمإسحاقأبووقاللي،تخطرلممعانمنهالاستنبطواخيرَا

:(ـه732)ت

الأمانيحرزبالمُنئلتظفرَالْزمْالسبعةِنقلَرُمتَماإذا

التهانيوجهفيأسداهبماخيرٍكلالمصنفاللهجزى

المعانيفلبّتْهانادتوقدنضيدَااَّرُدحكتْبألفاظٍ

،الركبانوبالحرزبهاسارتوقد،الرسمعلمفيالقصائد(أتراب)عقيلة.2

والبلغاء.الشعراءفحوللبلاغتهماوخضعيُحصون،لاخلقوحفظهما

الفواصل.علمفيالزهرناظمة.3

2/\القراءطبقاتفيالنهايةغاية(1) A t

.72-4/71الأعيانوفيات،خلكانابنأحمد(2)

.27،65،66،111ص،الشاطبيترجمةفيالمواهبيالفتحمختصر،القسطلانيأحمدينظر:(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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شرحفيبيت(005)فيالبرعبدلابنالتمهيدكتابفيهانظمداليةقصيدة.4

مالك.موطأ

بنعليالحسنأبيالإمامألغازعلىالإجابةفيأبيات(1.)مننظمٌ.ه

.القراءاتفيهـ(488)تالحصريالغنيعبد

القراَن.ظاءاتفينظم.6

.الصرفموانعقينظم.7

:تلاميذهمن

:(1)الوفياتقِدمحسبأشهرهمومن،عنهوالآخذونتلاميذهكثر

الغرناطياللخميوضاحبنمحمدبنإبراهسمبنمحمدالقاسمأبو.\

.(ـه587)ت

ثئمالمقدسيموسىأبوالمقرئإبراهيمبنإسماعيلبنيوسفبنعيسى.2

.(ـه613)تالبلبيمسي

المعروفالتون!هصيالأزديأحمدبنإسماعيلبنالرحمنعبدالقاسمأبو.3

.(ـه625)تالحدادبابن

يبيجُّتلاالحسنأبوالدينجمالأحمدبنموسىبنمحمدبنبكرأبيبنعلي.4

.(ـه626)تالشاطبي

(2)،11!6القراء3/معرفة(1)،الذهبيمحمد:الترتيبعلىالشاطبيتلاميذتراجمفيينظر(1)

،3/1268(5)،3/1272(4)،4512القراء3/معرفة(3)،13/377الإسلامتاريخ

(6)1293/3،(7)3/1245،(8)1287/3،(9)3/1292،(10)1289/3،

http://www.al-maktabeh.com.3/1316(13)،3/0713(12)،الإمامأبيهترجمةضمن3/1311(11)
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.(ـه628)تالنّهعبدأبوالمقرئالكرديالدينزينحسينبنعمربنمحمد.ه

المقرئالبلنسيخِيرَةبنالحسنأبومحمدبناللهعبدبنأحمدبنعلي.6

.(ـه634)ت

الإمامالدينمَلعغطاسبنالأحدعبدبنالصمدعبدبنمحمدبنعلي.7

أجلمنوهو،(ـه643)تالنحويالمفسرالمقرئالسخاويالهمذانيالحسنأبو

أصحابه.

الحاجببنعمروأبوالإمامالدينجماليونسبنبكرأبيبنعمربنعثمان.8

.(ـه466)تالأصوليالنحويالمقرئالمصريالإسنانيالدوينيالكردي

القاسمأبوالدينسديديقظانبنحسينبنمكيبنعيسىالسديد09

.(ـه649)تالشافيالمقرئالمصريالعامري

المصرياللخميالحسنأبوالدينبهاءالمسلّمبنسلامةبناللههبةبنعلي.\.

.(ـه649)تالجميزيبابنالمعروفالشافعيالمقرئ

منقريبَاعاش،(ـه655)تاللهعبدأبو،(الشاطبيالإمام)ابنمحمد.11

)08(سنة.

الفوارسأبيبنالحسنأبوالدينكالالإمامسالمبنشجاعبنعلي.12

بالديارالقراءوشيخ،قافَالامسند،(ـه166)تالضريرالمصريالعباسيالهاشمي

الشاطبي.الإمامصهروهو،المصرية

أبوالأزرقالمصريالأنصاريالدينمعينالوارثعبدمحمدبنالثهعبد.13

عنروىمنرخَاوالمعمّرينمنوهو،(ـه664)تاللبنفاربابنالمعروفالفضل

الشاطبي.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وقدالموجز،هذاصفحاتبهاتحيطأنمنأكثرومعارفهالشاطبيومناقب

الآخرةجمادىفيالأجلووافاهوالعطاء،بالعلممباركةحياة،اَماع(52)عاش

الصغرىبالقرافةالبيسانيالرحيمعبدالفاضلالقاضيبمقبرةهـودُفن059سنة

واسعة.رحمةتعالىالثهفرحمهمشهور،وقبرهبمصر،المقطمالجبلسفحمنبالقرب

(1)(ـه15Arr-V)الجزريابنالإمامتارلخرابغا:

ونسبه:اسمه

الدمشقيالعمرييوسفبنعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدالخيرأبوهو

شيرازفيولقّب،الإسلاميةالممالكومقرئ،الدينشمس،الشافعيالشيرازي

بابنويعرف،بدمشقهـ(751)سنةالمباركرمضانشهرفيولد،الأعظمبالإمام

الموصل.قريبعمرابنجزيرةإلىنسبةالجزري

وشربالحراماللهبيتفحجَّ،لهيولدلاتاجرًاكانوالدهأنالقوللطيفومن

بمحمد.فرزقهولدَايرزقهأنتعالىاللّهسائلَازمزممن

علوملتلقّيولدهدفعوقدوالعلماء،العلميجلصالحارجلَاهذاوالدهوكان

.ى!اخبشكلالقراءاتبعلمواهتئم،عصرهعلماءعلىشتى

شيوخه:من

وتنوعتشيوخهفتعدّد،العلمعلىوحرصهالجزريابننهماشتذَ

وغاية،1/652والأسانيدالسننرواةفيالتقييدذيل،الفالصيالطيبأبومحمد:ترجمتهقيينظر(1)

،467-3/466العمربابناءالغمرأنباءحجر،ابنوأحمد،3/1311الجزريلابنالنهاية

ابنالحيوعبد،9/256التاسعالقرنلأهلاللامعالضوء،السخاويمحمدالدينوشمس

الطالعالبدر،الشوكانيومحمد،7/024ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات،الحنبليالعماد

http://www.al-maktabeh.com.2/257السابعالقرنبعدمابمحاسن
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قِدَمحسبشيوخهأشهرومنمسائلها،وتحقيقالقراءاتعلمسيماولا،معارفه

:(1)وفياتهم

ابنشيخوهو،(ـه764)تالدمشقيال!روجياللهعبدبنالحسن01

الرموزوتعفم،الإدغاماَخرإلىالشاطبيةفحفظعليهتردّدوقد،والدهوشيخالجزري

.المائدةآخرإلىعمروأبيبقراءةعليهوتلاعطلاح،والا

الشص!يالجنديبابنالشهيربكرأبوالدينسيفيدْغُديَأبناللّهعبد.2

.عشرةالثلاثالقراءاتفيالبستانكتابصاحب،(ـه769)ت

عليهترأ،(ـه771)تالحنبليالنابل!يمحمدأبوصالحبنمحمدبنالحسن03

الإرشادكتابعليهقراكما،البقرةسورةمن(25)ةيَالاإلىجمعًاالعشرالقراءات

.المائدةاَخرإلىالعزّلأبي

أتمّوقد،(ـه773)تإسحاقأبوالمؤدبالحموياللهعبدبنإبراهيم.4

.البقرةسورةمن(032)ةيَالاإلىللسبعةالجمععليه

المفسرالشيخ،(ـه774)تالفداءأبوالدينعمادكثيربنعمربنإسماعيل.ه

لإفتاء.باأجازهمنأولوهو،المؤرخالمحدّث

،(ـه775)تالبغداديالسلاميالعباسأبوالحسينبنرجببناحمد06

التيسير.طريقمنالسبعةعليهقرأ

(1)النهايةغاية،الجزريابنمحمد:الترتيبعلىالجزريابنشيوختراجمفيينظر(1)

الكمالتهذيب،المزييوسف(5)،18/1(4)،1/231(3)،1/180(2)،1/219

،1/590(01)،48/1(9)،163/2(8)،2/72(7)،53/1النهايةغاية(6)،1/64

(01)16( ،155/2 )15( ، Mr/1 00 ? lAY /1 (13) ،364 /1 (12) ،284 / r)

1/482،(17)108/1.
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الدمشقيالمعاليأبواللبانبنجامعبنالحسنبنعليبنأحمدبنمحمد.7

بطرقهاكتبعشرةبمضمنبالسبعة:ختمتينالجزريابنعليهقرأ،(ـه776)ت

.القراءاتمناللبانابنرواهماكلفيهاجمعحيثوبالعشرةووجوهها،ورواياتها

الحنفيالصائغابنالدينشمساللّهعبدأبوعليبنالرحمنعبدبنمحمد.8

بالقراءاتجمعًاختمتينالقرآنجميععليهقرأ،شيوخهأجلمنوهو،776L)ت

.والعشرةالسبعة

الحنفيالكفريالعباسأبوفزارةبنسليمانبنالحسينبنأحمد.9

السبعة.عليهقرأ،(ـه776)ت

،(ـه778)تالمراغيحفصأبوجمعةبنأميلةبنمزيدالحسنبنعمر.\.

.القراءاتكتبمنوكثيزاالفاتحةسورةعليهقرأ

،(ـه8VV)تالمصريالدينمحبالدائمعبدبنأحمدبنيوسفبنمحمد.11

بها.وأجازهالبقرةسورةمن(7)ةيَالاإلىجمعَاعليهترأ

المصريثمّالبغداديمحمدأبوالمباركبنعليبنأحمدبنالرحمنعبد.12

.للعشرةالمتممةالثلاثةالقراءاتثمّ،اًعمجالسبعةعليهترأ،(ـه781)ت

محمدأبوالدينأمينالسلاربنإبراهيمبنيوسفبنالوهابعبد.13

،البلوغدونوهووأجازهعمروأبيقراءةعليهوختملازمهوقد،(ـه7A1')ت

الرعد.اَخرإلىجمعَاكثيروابننافعقراءةعفوأخذ،حمزةقراءةعليهوختم

الطحانبابنالمعروفالمنبجيمحمدبنداودبنإبراهيمبنأحمد.14

وأوائلالفاتحةثثم،والكسائيعامرلابنجمعَاالقرآنربععليهترأ،(ـه782)ت

بها.وأجازهبالع!ثرالبقرة
http://www.al-maktabeh.com
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خطيب،(ـه785)تالمقرئاللهعبدأبوإسماعيلبنصالحبنمحمد.15

فيالبقرةسورةمن(26)الآيةإلىالكافيبمضمنعليهقرأوإمامها،المنورةالمدينة

الشريفة.الروضة

القرويمحمدأبويحىبنالرحمنعبدبنمحمدبنالوهابعبد.16

الموطأ.عليهقرأكما،السبعالقراءاتفيشتىكتبًاعليهقرأ،(ـه788)تلإسكندريا

الركنبابنالمعروفالمقرئالدينشهاببيبرسبنمحمدبنأحمد170

السبعة.عليهقرأ،(ـه797)ت

والحديث،والتفسيرواللغةوالفقهالقراءاتفيكثرةيُحصونلاشيوخهويكاد

لاإبلدةيدخلفلاالعلماء،وملازمةالعلمعلىالجزريابنحرصشذةيعكسوهذا

وقفحسبكثيرَاأوقليلَاالقراءاتولاسيّما،تخصصاتهممنونهلعلمائهاعنوأخذ

ومكثه.

وحاله:علمه

مدرستينوأنشأ،سنة(41)ابنوهوإمامَاوصلالقرآنوحفظ،بدمشقنشأ

القراءاتعلومإلىنفسهواتجهت،القراءاتبعلمفيهماوأبدعبدمشقالكريمللقراَن

بمضمنوجمعَاإفرادَاوالحجازومصرالشامعلماءمنعصرهجهابذةعنفتلقاها

المراجع.وأصولالكتبأمهاتمنوغيرهاوالكافيوالتيسيرالشاطبية

ماوبلادوالبصرةكمصروتعليمهاالقراءاتلتعفمكثنةبلادإلىرحل

وجيزةغيرةّدمالمنورةبالمدينةوجاوروأصبهان،وخراسانوسمرقندالنهر،وراء

عامبتركيابورصةفيأئفهوقيلأشهر،عشرةفيهواستغرقالنشركتابهفيهافألّف

هـ.793سنةدمشققضاءوليكما،(ـه799)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كتبًاوأقرأقرأفقدالعلماء،عنالأخذكثيرالعلمواسعالجزريابنوكان

مؤلِّفيها)1(.علىأكثرهاترأوقدكتابَا،(05)منأكثرنشرهفيذكركئيرة

علىالعلوممنجملةفيوالتفؤقالباعبسعةلهترجمومنشيوخهمدحهوقد

وشيخالأعظموالإماموالحافظالإقراء،وعلَمالقرّاءشيخفهو،القراءاترأسها

والشاعر.والمفسروالأصوليوالمجود،الإسلام

والعالم،المحققين"نخبة:فقال(-1113A")تالمتوليالإمامعليهأثنىكما

والدين،الملةشمسالنذير،البشيرسنةوحافظالمنير،الكتابرايةحاملالشهير،

المقرئين،"إمام:(-1381A)تالضباعالشيخوقال،(2)"والمسلمينالإسلاموشيخ

،الإسلامشيخ،المدققالمحققالثبت،الحجةالإمامفهو،المحققينالحفاظوخاتمة

.Ill"الأناممقرئيسند

مؤلفاته:من

وعلومهالحديثمنها:شتىعلومفيكتابَا(80)منأكثرالجزريابنألف

أشهرهالكنّ،والبلاغةوالنحو،،والتاريخ،والتراجموالسيروالإسناد،الرجالفي

ومن،القراءاترجالوتراجموالتجويدالقرآنكعلومبهيتصلوماالقراءاتعلم

:المؤلفاتهذهأشهر

العشر.القراءاتفيالنشر10

العشر.القراءاتفيالنمثرتقريب.2

النشر.كتابهوأصلهاالشهيرةالمنظومةوهيالعشر،القراءاتفيالنشرطيبة.3

.80-51/1النشرينظر:(1)

.4صهالمنير،الكتابأوجهفيالنضيرالروض(2)

http://www.al-maktabeh.com.دعى/1،الضباععلي:تحالنثر،مقذمهَ(3)
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.الثلاثالقراءاتفيالتيسيرتحبير.4

لكتابهنظمٌوهي،ةَيِضرملاالثلاثةالأئمةقراءاتفيالمضيةالدرةمتن.ه

التيسير.تحبير

الطالبين.ومرشدالمقرئينمنجد.6

وهي،الجزريةبالمقذمةوالمشهور،يعلمهأنالقراَنقارئعلىفيماالمقدّمة07

.أبيات(9.1)

التجويد.علمفيالتمهيد08

رجالأسماءفيالنهايةغايةأيضَاوش!مّىالقراء،طبقاتفيالنهايةغاية.9

.القراءات

النهاية،غايةمنأوسعوهو،القراءاترجالأسماءفيالدراياتنهاية.\.

.الكبرىبالطبقاتويسمّى

.والعنوانالشاطبيةبينالجلففيالإخوانتحفة.11

.(1)العلوممنوغيرهاوالقراءاتالقراَنعلومفيمخطوطةكثيرةكتبوله

:تلاميذهمن

مدارسفيللدرسجلسلأنهوذلككثر؟تلاميذالجزريبابناللهنفع

تلاميذهأشهرومن،الكثنةرحلاتهفيوكذا،يومْالابالجامعولاسيّماعدةوأماكن

:(2)وفياتهمقِدَمحسب

الفكردار،الحافظمطيعمحمدلمؤلفه،الجزريابنالإمامالقراءشيخكتابينظر:للتوسع(1)

.م5991،توِربالمعاصر،

-،339/؟(1)النهايةغاية،الجزريابنمحمد:الترتيبعلىالجزريابنتلاميذفيينظر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،(ـه786)تالأصبهانيالحسينأبوأحمدبنإبراهيمبنعرببنطاهر.\

الجواهرنظموله،الطاهرةسماهابيتًا(1531)منالعشرالقراءاتفيقصيدةنظم

عليهفاجتمعبشيرازأنشأهاالتيالقرآندارالجزريابنهاّلوو،الآياتاختلاففي

.الناس

،(ـه079)تصاحبياليزديالخرماباذيالثهعبدبنعليبنحسينبنعلي.2

وفاته.حتىبهافظلبدمشقمدرستههاّلووقد

هـ(793)تالغرناطيالبلويالثهعبدأبوميمونبنمحمدبنمحمد.3

العشر.القراءاتالجزريابنعلىقرأ،باليمن

،(ـه799)تالخطيبالفلكاباذيالروميأجمعينبنمحمدبنعليبنمؤمن.4

،الثلاثالقراءاتفيالدرّةومنظومةوالتيسيرالشاطبيةبمضمنالجزريابنعلىقرأ

.الجزريابنعليهىّلصماتولما

فياًّلقمكان،(ـه803)تالمقرئإبراهيمبنمظفربنبكرأبيبنمظفر.ه

.الجزريابنعنالقراءاتأخذه

الضريرالمسحرائيالدمشقيمحمداْبوبدرانبنحسينبنسلامةبنصدقة.6

.الأمويبالجامعللإقراءوجلس،الجزريابنأولادمعلّموهو،(ـه582)ت

8Lبعد)تالعبدليالأشعريأحمدبنمحمدبنأحمد.7 Mفيالإتراءشيخ

العشر.بالقراءاتوأجازهكثيرَا،الجزريابنلازم،باليمنزبيد

(2)103/1 )7( ،336 /1 )6( ' 30 1 /2 )5( ،324 / Y (4) ،255 /2 (3) ،534 / I،

اللامعالضوء،السخاويمحمدالدينشمس(9)،2/481المؤلفينمعجم،كحالةعمر(8)

http://www.al-maktabeh.com.1/91الطالعالبدر،الشوكانيمحمد(01)،5/413
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ترأابنهوهو،(ـه835)تالجزريابنبكرأبومحمدبنمحمدبنأحمد.8

الناظم.ابنبمثرحوتُعرفالنشر،طيبةوشرحَ،اَعمجالعشرعليه

الشافيالمقرئالزبيديالناشريعليبنبكرأبيبنعمربنن!ثع.9

والفرائفالقراءاتفيةّمجعلومفيمحققفقيه،اليمنعلماءمن،(ـه084بعد)ت

والشعر.والأدب

البقاعيالدينبرهانالحسنأبوبكرأبيبنحسنبنعمربنإبراهيم.\.

تناسبفيالدررنظم:كتابصاحبمفسر،محذثفقيهإمام،(ـه885)تالشافعي

.البقرةسورةآخرإلىجمعًاالعشرةالجزريابنعلىقرأوالسور،الآيات

الخير،أبوومحمد،الفتحأبومحمد:وهموإناثَا،ذكوزاأولادهبقيةأجازكما

الخير)1(.أموسلمى

درسَاالقراءاتخدمةفياهُّلجكانعامَا(82)الجزريابنعاشوهكذا

فيالأجلوافاهوقد،مكانِّلكفيصيتهوذاعقافَالافيذكرهفطابونشرًا،وتحقيقَا

تشييعهوكانأنشأها،التيالقراَنبدارنفُدوهـ،833سنةمنالأولربيعفيشيراز

وإياهوحشرناواسعةرحمةالثهفرحمه،والعواموالخوا!الأشرافإليهبادرمشهودَا

"!رر.الأنبياءوإمامالقزاءسيدزمرةفي

القراءاتعلمتاريخفيمهمّةفصولهياّنإالأبحاثهذهمنقذمناهوما

مامنهاليرتشفالزاخر؟القراءاتبحرإلىخلالهامنالباحثيدخلمسائلهاوأهم

نداها،بقطرصداهَّلبوقدوسلامبأمنعالمَهاإلىوليدخل،هتّلعويشفيظمأهيروي

الطريق.سواءإلىوالهداية،التوفيقوحدهوباللّههواها،بطيبعطرهاأريجوتنسّم

.253،255،432-1/534،2/492،252النهايةغاية،الجزريابنمحمدينظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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خاصة،القراءاتعلملطلبةبهوالنفعهذاعمليقبولإلهيياأسالكوختامَا:

بهوترفعنيميزانيبهوتثقل،الكريملوجهكخالضاتجعلهوأن،ةّماعوالمسلمين

-AAالشعر9(عمِلَسبْلَقِباَلئَهَأَقَنَمآَل،*َنُؤَبوَلَامَالميخَفعُاَل!يَؤَمالجنانأعل W- l]،

نبيّهعلىوأنعموباركوسفماللهوصلّى،العظيمالعليبالئهإلاقوةولاحولولا

أجمعين.والتابعينوصحبهآلهوعلى"!ىِمحمدالقاسمأبيومصطفاه

***
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مسائلهاوأهمّوتاريخهاالقرآنيةالقراءاتبحرساحلعلىالتطوافهذابعد

الاَتية:والتوصياتوالنتائجبعفالأمورالخاتمةهذهفيأسطر

التيالعلوممنوهوله،ساحللاعظيمبحرالقرآنيةالقراءاتعلم+انّ

الكيفيةبيانحيثمنتعالىاللهبكتابوثيقةعلاقةمنلهلماالعلماءباهتمامحظيت

المتواترةالصحيحةالرواياتذلكفيومستندها،الكريمالقرآنلقراءةالصحيحة

الغايةبلغتوقد،اّلإليسالإلهيالوحيومصدرها،ِى!اللّهرسولإلىالمسندة

قبولهاعلىجيلبعدجيلَاةّمُألاوتلقيواستفاضتهاتواترهاثبوتفيالقصوى

وتداولها.

الأحرفذكرفيع!ىِالنبيعنمتواترةأحاديثالصحيحةالسنّةفيورد+

وذكراهنّيبوالجزريابنجمعهاصحيحَاحديثاعشرينمنأكثربلغتوقد،السبعة

والدرايةالروايةحيثمنأوجههااستقراءعلىمعتمدًامعناهافيالأقوالأرجح

وشمولالملاحظةودقةالاستيعابحيثمنالقراَنيةالقراءاتواقعمعوتطابقها

العلمهذامحققيأعظممنتعالىاللهرحمههـ(833)تالجزريابنيُعدُّكما،الرواية

الجليل.

أنّمنبعضهمأذهانفيعلقاّممالعلماءبحثهماعلىالكتابهذاأكد+

،عدديتوافقمجردهوبل،بصحيحليسوهذا،السبعالقراءاتهيالسبعةالأحرف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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اشتهرتالتيالسبعالقراءاتهيليستالكريمالقرآنبهانزلالتيالسبعةفالأحرف

الأمانيحرزفيالشاطبيونظمهالتيسيرفيالدانيعمروأبوتناولهاّممالأمصار،في

القراءاتاستوعبتمتغايرةوجوههيالسبعةالأحرفلهمانّمابالشاطبية،المعروف

!هالنبيهاّقلتماجملةوهي،(والطيبةوالدرة)الشاطبيةطرقهابجميعالمتواترةالعشر

تعالى.اللهلكتابالأخيرةالعرضةفيالسلامعليهجبريلسيدناعن

ورفعوالتوسعةالتيسير:أحرفسبعةعلىالكريمالقرآننزولحِكَممنإنّ+

وحفظ،وبلاغتهوأحكامهالكريمالقرآنمعانيفيوالإعجاز،ةفُألاعنالحرج

منالقراءاتكونعنفضلَاالاندثار،منوأوجههاوأفصحهاالعربيةاللغةفصيح

لموالتيالمنزلةالكتبمنغ!يرهعلىالمعجزالتوقيفيورسمهالكريمخصائمالقرآن

الجزيلة.والخصائص،الجليلةمَكِحلامنذلكوغيرواحد،وجهعلىاّلإتُقرأتكن

يأخذهالمماالقراءاتمنالطالبيتمكنأنالأحوالمنبحاليمكنلا+

بعفأصولأوردناوقد،والمتمرسينالمتقنينالمشايخأفواهمنوالمشافهةبالتلقي

جيلَاالقراءاتلأخذمتفردةخصيصةوالتلقّيعليها،التعرّفبابمنالعشرةالقرّاء

ذلكفييخالفلمهذا،يومناوحتىالمعلّمينسيد!المصطفىلدنمنجيلبعد

منالصحيحالتمكنفيأساسٌوالمراسالدربةوإنّ،الفنهذافيقولهيُعتبرنّممأحد

مراء.بلاالأداء

واستقرارهونضجهالعلمهذالنقلالمبذولةالجهودعظمةندركأنْلناليس.

وانتهاءً!ولالأولالمعلِّممنبدءَابهوالعنايةوضبطهتدوينهتاريخندرسلمما

والترتيبالجمعمنطويلبطريقالقراءاتمزتفقد،(ـه833)تالجزريبابن

علىالتأليفبدءمنذ،والتلبيسوالمردودالشذوذشائبةمنوالتنقية،والتمحيص

ثمّ،(ـه224)تسلامبنالقاسمعبيدأبيثمّ،(ـه90)تيعمربنيحىيد
http://www.al-maktabeh.com
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الدانيعمروأبييدعلى-مجاهدابنبعد-السبعةونضجت،(ـه43)تمجاهدابن

44L)ت tحتىوالتمحيصالتنقيةتحتوبقي،(ـه059)تالشاطبيومنظومة

منالقراءاتكتبلّثُمتو،الجزريابنالمحققينسيديدعلالأخيرةصيغتهأخذ

وتقديمها،الروايةإتقانفيالعنايةقفة،الطيّبةثمّ،والدرّةوالتحبير،والشاطبيةالتيسير

ودارسيه.الجليلالعلمهذالطلابمقيدةمنقحةمحررة،شهيةناضجةًجاهزةَ

العلماءبعضيدعلىشأنهامنوتقليلاعزاضإلىالقراءاتتعرضتلقد.

المقبولبينيخلطوبعضهم،قضيةللودّيفسدلاالعلمفيوالاختلاف،نيةبحسنوربما

مصادرهامّنإ،العلمهذامصادرمنتُعذلاالتيبعفالتفاسيرفيكماوالمردودمنها

وثالثة،المتنوعةمجالاتهافياهّمهأذكرناوالتيحصرَاالقراءاتفيالمتخصصةالكتب

المستشرقكبرهاتولّىوالتيالمستشرقينكتبفينجدهاالتيتلكالانتقاداتأثافي

ناصيةعلىسمؤمه!ثفقد،(الإسلاميالتفسير)مذاهبكتابهفيزير()جولد

اللغةوموافقةالرسموموافقةالتواترمنضوابطهاأئمعلىمعولهوسفط،القراءات

لافتراءاتهمتنبّهفقد!ذلكولأمثالهلهوآنىبينها،فيماتناقضهاىعّداكما،العربية

قولهم،باطل-الحقَبفأس-وأزهقوا،ديارهمخلالجاسواشديدبأسأولورجالٌ

وسيبقىومنارَا،عاليَاالقراءاتعَلَموبقي،منهارينخاسينأعقابهمعلىمهوّدرو

عليها.ومنالأرضالثهيرثحتى

وليسوتغايرتنوعاختلافهوالقرآنيةالقراءاتاختلافأنّالعلماءوضح+

كلوأن،(المباح)اختلافبعفالمحذثينعليهأطلقوقد،وت!اقضتضاداختلاف

متصلالأمروهذاكلّها،بهاالإيمانويجب،ةيَالامعةيَالابمنزلةالأخرىمعقراءة

واللغةوالنحوالرسمأسرارمنجوانحهابيناحتوتهوماالقراءاتاختلافبأسرار

الأسرار،هذهلكلأساسفالقراَن،اَدجواسعبابوهذاوغ!لهرها،والفقهوالصرف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.الأزمانمرّعلىوالضياعالاندثارمنذلكِّلكفيالضخمالتراثحفظوقد

فيأمرالمتخصصةمصادرهافيتدورالتيالقراءاتمصطلحاتتبيينإنّ+

فييقعلاحتىالقرآنيةالقراءاتطالبعلىمعرفتهتجباّممذلكإنإذ،الأهميةغاية

والوجهوالطريقوالروايةالقراءةمفهوممعرفةذلكومنوالخطأ،واللبسالشطط

،ومصطلحاتإشاراتمنوالطيبةوالدرةالشاطبيةعليهانطوتماوكذالاختيار،وا

كلهذلكفإنّ،مجموعينأومفردينالقزاءالأئفةدعالىإليهترمزومامعانيهاومعرفة

المتخصمغيرلاطلاعمفيدوهو،علمهيضبطباخاصةالعلمهذاطالبيعين

حفظفيتصبالتيالقراءاتاختلافيضبطمماهوإذالعلمهذاعظمةعلىليقف

.المعصومالإلهيالوحي

وأركانهامفهومهاحيثمنالإقرائيةالإجازاتعلىالضوءالكتابهذاألقى+

وجمعها،إفرادهاوكيفيةومقاديرهاتدرشسها،طرقفيالمشايخومناهجوأنواعها،

المستوياتوبيان،والكبرىكالصغرىالقراءاتعلىالدالةالألفاظالكتابنّيبكما

فيتفرقئماذلكوغيروالمشيخةالمقرأةوكذا،والمقرئوالقارئكالجامعالإقرائية

والتتبعالاستقراءنتيجةجاءالأبحاثهذهبعضوأن،والحديثةالقديمةالكتب

هذاتثبيتبطرقتتعلقجليلةفوائدعنفضلَاالمعاصر،الإقرائيالواقعودراسة

.المساندةالعلوممنالقراءاتطالبإليهيحتاجوما،والمدارسةكالمذاكرةالعلم

قضيةوهيالواحد،المجلسفيتلاوةالقراءاتجمعتاريخالكتابتناول+

بالجواز،فيهاالراجحصِّحُموقد،ومانعمجيزبينقديمَاالخلاففيهاوقعاَدجحساسة

مدعمةبدراسةالهجريالرابعالقرنمنتصففيكانوآنهالجمعنشوءبدايةبيانْمع

الجهدواختصارالإنجازسرعةإلىالحاجة:الجمعظهورأسبابومن،بالتاريخ

http://www.al-maktabeh.comالطويلالانتظارمنالمانعةالأشغالكثرةبالناسوتسارع،الهممضعفتلماوالوقت
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الجمعالعلماءوسوّغ،مفردةبختمةراوأوقارئكلإنرادعلىوالتحفلوالصبر

نثهمرهدائرةبتوسيعالعلمهذاعلىوالمحافظة،القراءاتعلمنشرمنيحققهاِملكذلك

فيالعلماءوطريقةالجمعشروطالكتابنّيبكما،المتأخرةللأجيالفائدتهوشمول

المكنة.وحصولالإتقانإلىبالطالبيصلمدروسمتدرجبشكلكيفيته

فهم،القراءاتعلمأعمدةأهمّلحياةتواريخالكتابأبحاثخاتمةوكانت+

إلىالعلمهذالإيصالبالنهارالليلوواصلواالأعمارأفنواالذينالبارزونرجالاته

،والاحتراموالتبجيلالوفاءوشمتحقونكثروهممدققَا،رائقَامحققَا،صافيًاةفُألا

c)تالجزريبابنوانتهاءَهـ(09)تيعمربنيحيىمنبدءًا (_ eArrتوسعوقد

،الجزريوابنوالشاطبيوالدانيمجاهدابن:وهممنهمأربعةبزاجمقليلَاالكتاب

الأربعةالأصولأصحابوهم،فصلهولمشكلاتهأصلهالقراءاتلعلمهمإذ

وحرزالدانيوتيسيرمجاهدابنسبعةوهي،واستقرتالقراءاتعليهادارتالتي

نأغيرمنبفضلهمالاعترافجاءهناومن،وطيبتهالجزريابنودرّةالشاطبي

لثيء.سبقهممنفضلينقممن

:الكتابهذاوصايامن+

حفظمعومتقنيهأهلهعنوأخذهالعلمهذادراسةإلىالقراءاتطلبةدعوة-

.تعاهدهومداومةالكريمالقرآن

!هّللارسولإلىالانتسابشرفنالواالذينالعشرةالقرّاءتراجمدراسة-

ودأبه.وأدبهالقارئعلىالسلوكيالأثرمنلذلكلما؟إليهالمتصلبالسند

التحصيلألمعلىالنفسوتصبير،المجازينالمشايخأيديعلىالقراءاتتلقي-

ومن،القرطاسمنلاالأنفاسمنتؤخذوالقراءات،التكميلجمالمنيعقبهبما

.بخطوةتبدأميلالألفومسافة،وصلالدربعلىسار
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بطالبفليسالأمر،رأسهيوتلكم،وأخلاقهالقرآنباَدابالتحلّي-

بل،بمثلهيليقلابما-متعاليًا-لسانهأطلقأو،بخلافهوتلبّسحَملَهُمنللقراءات

آدابإيضاح-تعالىاللّهشاءإن-النيةوفيرحيمَا،متلطفًاكريمًاسمحَايكونأنْعليه

مستقل.كتابفيالقارئ

المتخصصةالعلمهذامصادرإلىالرجوعالدراساتوطلابالباحثينعلى-

.المرجوةالغايةإلىالعلميةبرسائلهمليصلواآنفًانوّهناكما

هذامفاصلأهئمفيتعريفيةإضاءاتهوالكتابهذافيقدّمناهماوإنّ.هذا.

يُزئنوأن،والأعمالالأقوالعفيالإخلايرزقناأنتعالىاللّهونسأل،الجليلالعلم

.حالكلعلىبالقبولأعمالنا

والبركةالفتحرجاءهـ،1435المباركرمضانغرةفيتبييضهوقعوقد

.والقبول

أخفقتلههان،الكريماللّهفضلمحضفذلكهذاكتابيفيوُفقتإنوأخيزا:

حسبيوهوباللّه،اّلإتوفيقيوماالجهد،وبذلالقصدحسنوحسبي،ي!فنفمن

العالمين.ِّبرهّللالحمدأندعواناوآخر،الوكيلونعم

***
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والمراجعالمصادرقائمة

2 Ar

الكريم.القرآن-

.(ـه631)تالثعلبيسالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالحسنأبو:الآمدي

،بيروت-دمشق،الإسلاميالمكتب،عفيفيالرزاقعبد:تح،الأحكامأصولفيالإحكام

دت.،دط

.(ـه656)تالجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالدينمجدالأثير:ابن

المكتبة،الطناحيمحمدومحمودالزاويأحمدطاهر:تح،رثْالاوالحديثغريبفيالنهاية

.م9631-ـه1383،بيوت،العلمية

.(ـه037)تمنصورأبو،الهرويأحمدبنمحمد:الأزهري

.م9،1552ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،مرعبعوضمحمد:تح،اللغةتهذيب

محمد.شعبان:إساعيل

،القاهرة،السلامدار،الحديثةوالاصطلاحاتالتوقيفبينوضبطهالمصحفرسم

دت.،2ط

الإسلامي،العالمرابطةتصدرهاشهرية)سلسلةالحقدعوةومصدرها،أحكامهاالقراءات

2،41ط،(المكرمةمكة I I^.-.

محمد.سيديبنمحمد.د:الأمين

للسنة،(129)العدد،المنورةالمدينة،الإسلاميةالجامعةمجلة،القراءاتعلماءعندالإسناد

هـ.1425،(37)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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القراءاتتاريخفيإضاءاث2

،\ط،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبةالعزيز،الكتابتجويدحكمفيالوجيز

.م20-2-ـه1422

.(ـه074)تعمرأبيبنأحمد:الأندراي

مؤسسة،الجنابينصيفأحمد.د:تحالمثمهورين،الرواةبرواياتالمعروفينالقزاءقراءات

.م1986-ـه1407،3،طالرسالة

.(ـه034)تبكرأبوالقاضيجعفربنمحمدبنالطيببنصط:الباقلاني

،\ط،بيروتحزم،ابندار،عمان،الفتحدار،القضاةعصاممحمد.د:تح،للقراَنالانتصار

.م2001-ـه1422

.(ـه1221)تالشافعيالمصريعمربنمحمدبنسليمان،البجيرمي

هـ-1541،طدالفكر،دار،الخطيبعلىالبجيرميحاشية=الخطيبشرحعلىالحبيبتحفة.

fMa.

.(ـه885)تعمربنإبراهيمالدينبرهان:البقاعي

المعاصر،الفكردار،الحافظمطيعمحمد:تح،القراءاتعلملأجزاءوالاشارات.الضوابط

.1،6194rط،بيروت

ريجيس.:بلاشير

.م1،4971ط،بيروت،العربيالكتابدار،وتأثيىهوترجمتهوتدوينهنزولهالقرآن.

.(ـه899)تالتلمسافياللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:التن!ي

فهدالملكمجمعطبع،شرشالأحمدبنأحمد:وتحقيقدراسةالخزاز،ضبطشرحفي.الطراز

هـ.02t،المنورةالمدينة،الشريفالمصحفلطباعة

LaV)تالدمشقيالحرافيالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبو:تيميةابن (A.

بنوحمدانإبراهيمبنالعزيزوعبدحسنبنعلي:تح،المسيحدينبذللمنالصحيحالجواب.

http://www.al-maktabeh.com.م1999-ـه1419،2،ط،الرياضالعاصمةراد،دمحم
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61.

17.

18.

1 A.

21.

22.

23.

24.

592لمراجوالمصادرا

إبراهيمبنمحمد.د:وتعليقوتحقيقدراسة،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلحديثشرح

.م9002هـ-1،0431طإربد،-الأردن،الحديثالكتبعالم،المشهداني

هـ.1،1398طسوريا،،الرسالةمطبعة،الفتاويمجموع

الاسلامية.الجامعة

هـ.3041-1،2041العدد،المنورةالمدينة،الإسلاميةوالدراساتالكريمالقرآنكليةمجلة

الاملامبة.سعودبنعمدالامامجامعة

هـ.4041-0341،(4،5)العدد،الرياض،الدينأصولكليةمجلة

.()السودانالاسلاميةوالعلومالكريمالقرأنجامعة

هـ-1،1416ط،السودان،درمانأم،الإسلاميةوالعلومالكريمالقرآنجامعةدليل

fIAAA.

.(-^61A)تالشريفالزينعليبنمحمدبنعليالجرجافكا:

،بيروت،العلميةالكتبدارالناشر،ب!شرافالعلماءمنجماعةوصححهضبطهالعريفات،

198 r-aI t- r OIم.

.LeAYT)تالدمشقيعمدبنمحمدالخيرأبو:الجزريابن

الفرقاندار،القضاةمفلحمحمدأحمد.د،وتحقيقدراسةالدثر،القراءاتفيالتيسيرتحبير

.م0002هـ-1.6،1421الزرقاء،فرع،الكريمالقرآنعلىالمحافظةوجمعية

جدة،،الهدىدار،الزعبيتميممحمد:تحللعشر،المتممهَالثلاثالقراءاتفيالمضيةالدرة

1،2Iط lyم2000-ـه.

،2ط،بيروت،العلميةالكتبداربرجستراص،باعتناء:القراء،طبقاتفيالنهايةغاية

.م1980-ـه1400

دط،،بيروت-صيدا،العصريةالمكتبة،الماجدينجيب:بئاعتنىالعشر،القراءاتفيالنشر

IIYi8-ـه.-Y?.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هـ-1،4141طجدة،،الهدىدار،الزعبيتميممحمد:تحالعشر،القراءاتفيالنشرطيبةمتن.2

دارشاكر،محمدوأحمدالشنقيطياللهحبيبمحمد:راجعه،الطالبينومرشدالمقرئين2.منجد

14501980،دط،،بيروتالعلميةالكتب _-Aم.

.(ـه9021شةحئانS)محمدبنسليمان:الجمزور!

دط.دت،الضتاع،محمدعليالشيخ:تعليق،القرآنتجويدفيوالغلمانالأطفال.تحفة2

الرحمن.عبد:الجمل

.م9991هـ-2،0421ط،فلسطين-غزةوالنشر،للطباعةآفاقالتجويد،علمفيالمغني.2

أنور.:الجندي

دت.،دط،القاهرة،الاعتصامدار،التغريبوجهفيالإسلام.2

.(المستشرق)اجنتسزبر،جولد

3،501ط،بيروتاترأ،دارالنجار،الحليمعبد.د:تعليق،الإسلاميالتفسيرمذاهب.3 t-هـ

.م1985

.(arir)تالفارابىحمادبنإمماعيلنصرأبو:الجوهري

للملايين،العلمدارعطار،الغفورعبدأحمدتح:،العربيةوصحاحاللغهَتاجالصحاح03

.م1987-ـه4،1407ط،بيروت

teeبنعبدالله)تىفطصم:ةفيلخحاجي 10 1V).

.م1194بغداد،،المثنىمكتبة،والفنونالكتبأساميعنالظنون3.كشف

.(ـه504)تالنبسابوريحمدوبهبنمحمدبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:الحاكم

،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،القادرعبدمصطفىتح:،الصحيحينعلىالمستدرك03

http://www.al-maktabeh.com.م1990-ـه1411
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34

35

36

rv

rA

ri

د.محمد.حبش

،\ط،دمشقالفكر،دار،الشرعيةوالأحكامالقرآنيالرسمفيوأثرهاالمتواترة.القراءات

.م1999-ـه1419

.(ـه852)تالعسقلافيأحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالفضلأبوحجر:ابن

إحياءلجنة-الإسلاميةللشئونالأعلىالمجلس،يث!بححسن.د:تحالعمر،بأبناءالغمرأنباء.

1مصر،،الإسلاميالتراث rAA69-ـهI iم.

العثمانية،المعارفدائرةمجلس،خانالمعيدعبدمحمد:تح،الثامنةالمئةأعيانفيالكامنة.الدرر

.م9721هـ-2،392Iطالهند،أباد،حيدر

الباقيعبدفؤادومحمدبازبنالعزيزعبدالعلأمة:تح،البخاريصحيحبشرحالباري.فتح

دت.،بيروت،المعرفةدار،الخطيبالدينومحب

وعادالصبابطيعصام:تح،(السلامسبلبذيل)مطبوعالأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبة.

.م9791هـ-5،8141ط،القاهرة،الحديثدارالسيد،

الرحمن.عبدبنعلي.د:الحذيفي

بنحازمود.حوئهعمرمحمدود.رضوانالرافععبدالشيخ:معبالاشتراكالميسر،.الصجويد

المدينة،الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع،الأمينسيديمحمد.د.أوحيدرسعيد

.428et،المنورة

الدين.بهاءمحمد:حسين

،\طبغداد،،السنيالوقفديوان،والدراساتالبحوثدائرة،الكريموالقرآنالمستشرقون.54

.م2"13-ـه1434

.قدوريغانمالحمد:

عشرالخاصىالقرنبمطلعللاحتفالالوطنيةاللجنة،تاريخيةلغويةدراسةالمصحف.رسم41

1،2.1ط،عتمانعمار،وداربغداد،،الهجري i-م9821هـ.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.م2052هـ-4،4231طبغداد،الميناء،مطبعة،الكريمالقراَن.علوم4

يوسف.عمر:حمدان

الشاطبي!الإماممعهدمجلةفي)بحثالقراء،وتراجمالقراءاتكتبفيالمنامات4.ظاهرة

.(الرابعالعدد

علي.بنمثرفالرحمنعبدأبو:الحُمراني

،الرياض،الجوزيابندار،المعتبرةالراجحةهجوْالاعلىالمتواترةالصثرالقراءاتمصحف.4

هـ.1429،1ط

خالدعبود.:حمودي

البحوثمركز،والحججوالمعاقالعللكتبفيدراسةالقرآنيةللقراءاتالنحوي.التوجيه4

1،\طoبغدا،السنيالوقفديوان،الإسلاميةوالدراسات IrY-م1102هـ.

.(ـه574)تالأندل!يالدينأثيريوسفبنعليبنيوسفبنمحمد:حيانأبو

هـ.5241،دط،بيروتالفكر،دار،جميلمحمدصدقي:تح،المحيط.البحر4

.(ـه532)تخاقانبنالثهعبيدبنموسىمزاحمأبو:الخاقاني

.دت،دط،القاهرة،للتراثالشيخأولادمكتبة،الخاقانيةالمنظومة.4

.(ـه037)تأحمدبنالحسين:خالويهابن

هـ-0141،هط،الرسالةمؤسسة،مكرمسالمالعالعبد.د:تح،السبعالقراءاتفيالحجة.4

.م1990

هـ(634)تمهديبنأحمدبنثابتبنعليبنأحمدبكرأبو:البغداديالخطيب

،\ط،بيروت،الإسلاميالغربدار،معروفعوادبشارالدكتورتح:بغداد،4.تاريخ

.م2002-ـه1422

العلمية،المكتبة،المدنيحمديلههابراهيمالسورقياللهعبدأبو:تح،الروايةعلمفي5.الكفاية

http://www.al-maktabeh.comدت.،دط،المنورةالمدينة
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.(ـه808)تالاشبيليالحضرميمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد:خلدونابن

ذويمنعاعرهمومنوالبربرالعربتاريخفيوالخبرالمبتدأديوان=خلدونابن.تاريخ51

.م9881-ـه2،8041ط،بيروتالفكر،دار،شحادةخليل:تحا!بر،الشأن

.(ـه168)تالاربليبكريْابنمحمدبنأحمدالدينشمسالعبامىأبو:خلكانابن

الطبع:سنوات،بيروتصادر،دار،عباسإحسان:تح،الزمانأبناءوأنباءالأعيان.وفيات2ء

.(ـه444)تسعيدبنعثمانعمروأبو:الدافي

،\ط،المكرمةمكة،المنارةمكتبة،طحانالمهيمنعبد.دتح:،للقرآنالسبعة35.الأحرف

.م1988-ـه1458

.م0921،إسطنبولطبعة،السغالقراءاتفيالتيسير.54

هـ.2،5741ط،دمشقالفكر،دار،حسنعزة.د:تح،المصاحفنقطفيالمحكم.55

.(ـه275)تالسجستانيالأشعثبنسليمانداود:أبو

.م1988-ـه1458،طد،القاهرة،الحديثدار،السنن056

.(ـه964)تالأندل!يبالولاء،الأمويالقاسمأببننجاحبنسليمانداود،أبو

.م2002هـ-2341،المنورةالمدينة-فهدالملكمجمع،التنزيللهجاءالتبيين.مختصر57

.عزةمحمد:دروزة

.م0981هـ-2،0041طدد،،للطباعةقتيبةدار،والملحدون.القراَن58

الدين.محعى:الدروبش

1.،\.ط،بيروت-دمشقكثير،ابنوداراليمامةدار،وبيانهالكريمالقراَنإعراب.59 4 r-هـ

.م2059

.(ـه132)تالأزديالحسنبنمحمدبكرأبودريد:ابن

.م1،9871ط،بيروت،للملايينالعلمداربعبكي،منيررمزي:تح،اللغة.جمهرة6.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.فيفع:ةيقشمد

،بيروت،ليبيا-طرابلس،العربيلإن!ءامعهد،النحويالدرستطوّرفيالقراَنيةالقراءاتأثر.16

fIWA41.6.

1)تبالبناءالشهيرالشافعيمحمدبنأحمد:الدمياطي 1 1 Vـه).

محمدعليالشيخ:عليهوعلّقصححه،عشرةالأربعالقراءاتفيرث!بلافضلاء26.إتحاف

هـ.13ء9،بيروت،الجديدةالندوةدار،الضباع

حمد.بنسعيدبنابراهيم:الدوصي

دت.،دط،بيروت،العلميةالكتبدار،القراءاتعلمفيوجهودهالمتوليالإمام.63

1Iط،الرياضللنشر،الحضارةدار،القراءاتمصطلحاتلمعجمالعباراتمختصر.46 Eric-هـ

.م2058

.(ـه905)تبألكياالملقبالهمذانيشهرداربنشيروبهشجاعابو:الديلي

،بيروت،العلميةالكتبدار،زغلولبسيونيبنالسعيد:تح،الخطابروثْامبالفردوس

.م1986-ـه1406،1ط

.(ـه748)تقايمازبنأحمدبنمحمدالدينشمس:الذهبي

.م1002`1.6،بيروت،الإسلاميالغربدار،معروتعوادبشار.د:تح،الإسلامتاريخ

،9ط،الرسالةمؤسسةالعرقسوسي،نعيمومحمدالأرناؤوطشعيب:تحالنبلاء،أعلامسير

141،بيروت r.هـ

مؤسسة،وآخرينمعروفعوادبشار.د:تحوالأعصار،الطبقاتعلىالكبارالقرّاءمعرفة

.م1984-ـه1404،1،طالرسالة

محمدكريّم.:راجح

هـ-3،1414ط،المنورةالمدينةالمهاجر،دار،المصحفبهامشالمتواترةالعثرالقراءات

http://www.al-maktabeh.com.م1994
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.(ـه666)تالقادرعبدبنبكرابيبنمحمد:الرازي

دت.،دط،عتمانعمار،دارالصحاخ،مختار.7.

خورشيد.أحمد:رؤوف

.مr!!7هـ-4،2841ط،-كركوكالعراق،العصريةالمكتبةالت!زيل،تجويدفيالتسهيل107

أحمد.طاهر:الزاوي

،القاهرة،الاستقامةمطبعة،البلاغةوأساسالمننالمصباحطريقةعلىالمحيطالقاموسترتيب.72

.م1،1959ط

محمدعبدالعظيم.:الزرقاني

.م1،9961ط،بيروتالفكر،دار،القرآنعلومفيالعرفان37.مناهل

.479L)تاللهعبدبنمحمدالدينبدر:الزركثي

.م2،9721ط،بيروت،المعرفةدار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تح،القرآنعلومفيالبرهان407

.(ـه538)تاللهجارعمر،بنمحمودالقاسمأبو:الزمخشري

هـ.3،5741ط،بيروت،العربيالكتابدار،التنزيلغوامضحقائقعنالكشاف075

.(ـه014)تمحمدبنالرحمنعبدزرعةأبو:رنجلةابن

.م1973،طد،بنغازيجامعة،الأفغانيسعيد:تح،القراءات67.حجة

البنا.الرحمنعبدبناحمد:الساعاقي

هـ.1،4137ط،القاهرة،الحديثدار،الشيبافيحنبلبنأحمدالإماممسندلترتيبالربانيالفتح077

.البدريمهديصالحفاضل:السامرائي

11Mبغدالنذير،دار،الزمخشريعندواللغويةالنحويةالدراسات078 -4.6.?4.) l-م1971هـ.

.(ـه631)تالحنبليالأشعثبنسليمانبناللهعبدبكرأبو:السجستاني

الأوقافوزارة،واعظالسبحانعبدالدينمحبونقد:وتحدراسة،المصاحف97.كتاب

.م1995-ـه1،1415،قطر،طالإسلاميةوالشؤون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(ـه209)تالرحمنعبدبنمحمدالخيرأبوالدينشمس:السخاوي

.م0302هـ-4421،دط،بيرو!،الحياةدار،التاسعالقرنلأهلاللامع8.الضوء0

مصر،،السنةمكتبةعلي،حسينعلي:تح،للعراقيالحديثألفيةبشرحالمغيثفتح.81

دت.،9ط

6)تالحسنأبوالصمدعبدبنمحمدبنعليالدينمَلع:السخاوي 4 r_).

،\ط،القاهرة،الخانجيمكتبة،البوابحسينعلي.دتح:الإقراء،وكمالالقراءجمال.82

.م1987-ـه1408

،(والقراءاتالتجويدفيمهمة)مجموعةضمن،السخاويةالقصيدة=المجيدوعدةالمفيدعمدة.83

هـ-1،1427ط،القاهرة،تيميةابنمكتبة،الدسوقيالواحدعبدمحمد:وترتيبجع

.م2056

ط!نطا-،للتراثالصحابةدارشرف،محمدالدينجمال:تحالقصيد،شرحفيالوصيد48.فتح

.م2004،1مصر،ط

،ناشرونالرشدمكتبة،الطاهريالادرشيمحمدمولاي:تح،العقيلةكشفالى58.الوسيلة

250هـ-6.1424cy،الرياض rم.

.بيبل:ديعسلا

دت.،Y.6مصر،،المعارفدار،للقرآنالأولالصوتيالجمع.86

.(ـه562)تسعدأبو،المروزيالتميميمنصوربنمحمدبنالكريمعبد:السمعاني

هـ-1041،بيروت-العلميةالكتبدارفايسفايلر،ماكس:تحوالاستملاء،الإملاء78.أدب

fMI.

.(ـه9911)تمحمدبنحسنبنمحمد:السمنودي

http://www.al-maktabeh.com.م0752هـ-1،4281ط،القاهرة،السلامدارالعشر،للقراءاتالمتممةالدرةمتن88.شرح



89.

91.

92.

Ve.

94.

95.

96.

97.

303والمراجعالمصادر

.(ـه756)تيوسفبنأحمد:الحلبيالسمبن

،\ط،دمشق،القلمدار،الخزاطمحمدأحمد.د:تح،المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر

.م1987-ـه1407

.(ـه964)تالبغدادياللهعبيدبنعليبنأحمدطاهرأبوسوار:ابن

للدراساتالبحوثدار،!دالددو،أمينعمار:ودراسةتحالعشر،القراءاتفيالمستير

.م2005-ـه1426،9،طواحياءالتراثالإسلامية

4)تالمرييإساعيلبنعليالحسنأبو:سيدهابن 5 Aهـ).

هـ-1،4171ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،جفالإبراهيمخليل:تح،المخصص

;fIW.

.(ـه119)تبكرأبىبنالرحمنعبدالدينجلال:السيوطي

.م9871،دط،بيروت،العلميةالكتبدار،القرآنعلومفيالإتقان

اللطيف،عبدالوهابعبد:أصولهوراجعحققه،النواويتقريبشرحفيالراويتدريب

.م9591هـ-1،1379ط،المنورةالمدينة،العلميةالمكتبة

الكتبإحياءدار،إبراهيمالفضلأبومحمد:تح،والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةحسن

.م9671هـ-1،1387!مصر،،وضركاهالحلبيالبابيوعيسىالعربية

مصر،،التوفيقيةالمكتبة،هنداويالحميدعبد.د:تح،الجوامعجمعلضرحفيالهوامعهمع

دت.،دط

.(ـه079)تالمالكيالغرناطياللخميموسىبنابراهيمإسحاقأبو:الشاطبي

اللهعبدمحمدالأستاذ:تراجمهووضعوترقيمهبضبطهاعتنى،الشريعةأصولفيالموافقات

6.139a،بيروت،المعرنةدارراز،, cy-م9751هـ.

.(ـه059)تالرعينيخلفبنييرهبنالقاسمالامام:الشاطبي

الغوثانيودارالهدىدارمكتبة،الزعبيتميممحمد:تح،الشاطبية=التهانيووجهالأمانيحرز

.م2055-ـه1426،4،جدة،طالقرآنيةللدراسات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(ـه402)تالمطلبيالعباسبنإدرشىبنمحمداللهعبدأبوالإمام:الشافي

هـ-3،6421ط،بيروتالمعرفة!دارالمصطاوي،الرحمنعبد:بهاعتنى،الشافيالإمامديوان.98

.م200ء

.(ـه566)تالقاسمأبوالمقد!يابراهيمبن)سماعيلبنالرحمنعبدالدينشهاب:شامةأبو

،بيروت،العلميةالكتبدارعوض،عطوةإبراهيم:تح،الأمانيحرزمنالمعانيإبراز.99

(o..دت

،بيروتصادر،دارقولاج،ا"لتيطيار:تحالعزيز،بالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد0010

-_5fIWo،دط AIri.

الصبور.عبد:شاهين

.م9661،دط،دمشق،القلمدار،القرآنتاريخ.151

خليفة.عمر.د:الشايجي

،\ط،الجبيل-السعودية،الصديقدارالتجويد،علمألفاظلأشهرالتجويديالمعجم5201

.20- A--^ Ifwم.

.(ـه2351-2821مابين)تالقيروافيأحمدبنأحمد:الشقانمي

،\طحزم،ابنداربسرور،الرزاقعبد.د:وتحقيقدراسة،والمقرئينالقارئينعمدة.031

92008 _--& I I Yم.

الجكني.بأبىمابناللهعبدالشيخبنالثهحبيبمحمد:الشنقيطي

مكتبةعنه،اللهَيِضرعفانبنعئمانالإمامالمصحفرسماتباعلوجوبالأعلامإيقاظ.451

Iهـ-6.13924Y،صمح-ايروس،المعرفة ivy.

.(ـه0521)تاليمنياللهعبدبنعليبنمحمد:الشوكاني

هـ-1399دط،،بيروت،المعرفةدار،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد.501

fMI.http://www.al-maktabeh.com
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دت.،دط،بيروت،العلميةالمكتبة،السابعالقرنمابعدبمحاسنالطالعالبدر.

دت.،\ط،بيروت،حزمابندارالأزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل.

الصالح.صبحي

.م42،0052ط،بيروت،للملايينالعلمدار،القرآنعلومفيمباحث.

.(ـه1811)تالمالكيالمقرئالنوريالحسنابوسالمبنمحمدبنعلي:الصفاق!ي

الكتبدارالحفيان،الشافيالسميععبدمحموداْحمد:تح،السبعالقراءاتفيالنفعغيث.

.م2004-ـه1425،1،ط،بيروتالعلمة

محمد.محمدعلي:الصلآبي

كثير،ابندار،(وعصرهشخصيتهعنهاللهَيِضرعفانبن)عثمانالراشدينالخلفاءتاريخ.

.م2005-ـه1426،3-بيروت،طدمشق

.(ـه1381)تمحمدعلي:الضباع

.م9991هـ-1،0241ط،القاهرة،للتراثالأزهريةالمكتبة،القراءةأصولفيالإضاءة.

،\طالصحابهَ،دار،الحسينيخلف:تنقيح،المبينالقراَنوضبطرسمفيالطالبينسميى.

.م2009

،القاهرة،صبيحعليمحمدمطبعةالقصيد،مقصودإلىالمريدإرلثاد=الشاطبيةشرح.

1381Ig1I_-.A?.

الغفار.عبدالقيومعبد:السنديطاهرأبو

هـ.1،1541ط،الإمداديةالمكتبة،القراءاتعلومفيصفحات.

.(ـه013)تيلمَالايزيدبنجريربنمحمدجعفرأبو:الطبري

،\ط،بيروت،الرسالةمؤسسةشاكر،محمدأحمدتح:،القرآنتأويلفيالبيانجامع.

.مهـ-هـ1425002

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الله.عبدمحمدبنأحمدبنأحمد:الطولل

،2ط،المنورةالمدينة،الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع،وعلومهالترتيلفن.116

.م2011-ـه1432

:السيدرزق.الطويل

.م1985هـ-1،5041ط،المكرمةمكة،الفيصليةالمكتبة،القراءاتعلومفيمدخل.171

.(ـه1393)تالتون!صيالطاهرمحمدبنالطاهرمحمد:عاشورابن

18I.المجيد،الكتابتفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنىتحريروالتنوير-التحرير

.م9841،تونسللنشر،التونسيةالدار

.(ـه422)تالبغداديالهروياللهعبدبنماّلسبنالقاسمعبيد:أبو

دمشق-كثير،ابندار،الدينتقيووفاءخرابةومحسنالعطيةمروان:تح،القرآنفضائل.991

.م1995-ـه1،1415،طبيروت

الدين.نورعتر:

.ام996،دط،دمشق،الصباحمطبعة،الكريمالقرآنعلوم.012

الحبث!ي.علويبناللهعبدبنبكرأبو:العطاس

هـ.0341،دط،جدة،الآفاقدارعمرو،أبيبقراءةالعواممنيقرألمنالأمرتيسير.121

حسين.:محطوان

.م19M__1،2041ط،بيروت،الجيلدار،الثامبلادفيالقراَنيةالقراءات2210

ءهـ(.24)تالمحاربىالأندليالرحمنعبدبنغالببنالحقعبد:عطيةابن

إبراهيمبناللهوعبدالفاروقالرحالةتح:العزيز،الكتابتفسيرفيالوجيز321.المحزَر

مطبوعات،يفاّنعلاالصادقالشافيومحمد)براهيمالسيدالعالعبدوالسيدالأفصار!

http://www.al-maktabeh.com.م7002هـ-2،2841طقطر،،لإسلاميةاوالشؤونالأوقافوزارة
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.(ـه8901)تالفلاحأبويركَعلامحمدبنأحمدبنالحيعبد:الحنبليالعمادابن

دت.،!د،بيروت،الجديدةالآفاقدار،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات.

.(ـه1651)تمحمدبنمحمدالديننجم:الغزي

،بيروت،العلميةالكتبدارمنصور،خليل:تح،العاشرةالمئةبأعيانالسائرةالكواكب.

MAW--AItIAOl

.(ـه399)تالحلبيالمنعمعبدبنطاهر:فلبونابن

.م9002،دطدد،،خلدونابندارسويد،رشديأيمن.د:تح،الثمانالقراءاتفيالتذكرة.

.(ـه832)تالحسنيالمكيعليبنأحمدبنمحمدالطيبأبو:الفايعي

العلمة،الكتبدار،الحوتيوسفكمال:تحوالأسانيد،السننرواةفيالم!دذيل.

.م1990-ـه1،1410،طبيروت

الاسلامية.والدراساتالبحوثفريق)فدا(:

ومحمدإبراهيماللهعبدقاسم:ومراجعةإلثراف،الإسلاميالتاريخفيالميسرةالموسوعة.

.م7،7002ط،القاهرةاترأ،مؤسسة،صالحاللهعبد

.(ـه017)تالبصريعمروبنأحمدبنالخليل:الفراهيدي

.م9951هـ-6141،هطدد،،قباوةالدينفخر.د:تحالنحو،فيالجمل.

.الهاديعبد:الفضلي

دت.،3ط،بيروت،القلمدار،وتعريفتاريخالقرآنيةالقراءات.

الله.عبدبنفوزانبنصالح،الفوزان

هـ.1،2341ط،الرياض،العاصمةدار،الفقهيالملخعرر.

.178L)تبعقوببنعمدالدينمجد:الفيروزآبادي

نعيممحمد:اشراف،المؤسسةفيالتراثتحقيق)مكتبالرسالةمؤسسة،المحيطالقاموس.

.م2005-ـه1426،8،طالعرقسوسي(،بيوت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(هـ0VVنحو)تالعباساْبو،الحمويثمعليبنمحمدبنأحمد:الفبومي

دت.،دط،بيروت-العلميةالمكتبةالكبير،الشرحغريبفيالمنيرالمصباح10

.الفتاحعبدبنالعزيزعبد.د:القاري

بالقراءاتوصلتهمعناهفيالعلماءواختلافومتنهلإسنادهدراسةالسبعةالأحرفحديث.\

.م2002-ـه1423،1،ط،بيروتالرسالة،مؤسسةالقرآنية

21)تالدينجمالمحمد:القاسي rrـه).

،القاهرة،العربيةالكتبإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمد:وترقيمتصحيح،التأويلمحاسن.\

.م1957-ـه1،1376ط

.(ـه0341)تالغنيعبدبنالفتاحعبد:القاضي

،السلامداروالدزة،الشاطبيةطريقيمنالمتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور01

.م2.84-ـه1424،1،طالقاهرة

دت.،دط،القاهرة،الحسنيالمثمهدومطبعةمكتبة،الشريفالمصحفتاريخ.\

.(الزاهرةالبدوربذيل)مطبوعالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات10

دت.،دط،المنورةالمدينةالدار،مكتبة،والملحديننيقرث!تسملانظرفيالقراءات10

.م6002هـ-4،4271ط،القاهرة،السلامدار،الشاطبيةلثرحفيالوافي10

.(ـه445)تالفضلأبوالسبتياليحصبيعياضبنموسىابن:عيافسالقاضي

هـ.2،0741ط،عمانالفيحاء،دار،المصطفىحقوقبتعريفالشفا10

.(ـه276)تالدينوريمسلمبناللهعبد:قتيبةابن

.م4951،القاهرة،العربيةالكتبإحياءدار،القراَنمشكلتأويل.\

.(ـه062)تأحمدبناللهعبدالدينموفق:قدامةابن

14?4بيروتالفكر،دار،الشيبانيحنبلبنأحمدالإمامفقهفيالمغني10 5 5 ، 1J-م9851هـ.http://www.al-maktabeh.com
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.(ـه167)تمحمدبنأحمد،القرطبي

1،دط،القاهرة،العربيالكتابدارمطبعة،القرآنلأحكامالجامع. wAV-م1967هـ.

.(ـه923)تمحمدبنأحمدالدينشهابالقسطلانكا:

الجمعية،شريفموسىمحمد.داختصار:،الشاطبيالاماممناقبفيالمواهبيالفتح.

.م2507-ـه1415،1،ط،جدة،السعوديةالقرآنلتحفيظالخيرية

المجلس،شاهينالصبوروعبدعثمانالسيدعامر:تح،القراءاتلفنونالإشاراتلطائف.

.م9721هـ-1392،دطمصر،،الإسلاميةللشؤونالأعلى

مفلح.محمداحمد.د:القضاة

،2طعمّان،،الكريمالقراَنعلىالمحافظةجمعيةوالتفسير،القراَنعلومفيدراسات.

.م2006

منصور،خالدمحمدود.شكريخالدأحمد.د:معبالاشزاك،القراءاتعلمفيتامَذقم

.012Pr-ـه1433،4،طعمار،عتماندار

خليل.مناع:قطان

1ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،القراَنعلومفيمباحث 980 Nم.

.(ـه182)تالفزاريأحمدبنعليبنأحمد:القلقشندي

دت.،دط،بيروت،العلميةالكتبدارالإنشا،صناعةفيالأعىصبح

.(ـه774)تالدمشقيعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير:ابن

العلمية،الكتبدارشاكر،محمدأحمد،الحثيثالباعثشرحهمعالحديثعلوماختصار

دت.،\ط،بيروت

هـ.1،1641ط،تيميةابنمكتبة،القرآنفضائل

.(ـه8541)تالدمشقيراغببنمحمدبنرضابنعمر:كحالة

دت.،دط،بيروت،العربيالتراثإحياءودارالمثنىمكتبة،المؤلفينمعجم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أمين.الدسوقيمحمد:كحيلة

هـ-1،4341ط،القاهرة،السلامدار،السبعةوالعلومالقراءاتعلموضوابطأصول1540

.م2513

.(ـه5041)تالخطاطالمكيالقادرعبدبنطاهرمحمد:الكردي

دت.،2ط،القاهرة،الحبيالباىمصطفىمطبعة،وحكمهرسمهوغرائبالقراَنتاريخ.551

.(ـه563بعد)تالفتحأبيبنالمحاسنابيبنمحمدالعلاءأبو:الكرماني

،بيروتحزم،ابندار،مدلجالكريمعبد.د:تح،والمعافيالقراءاتفيالأغافيمفاتيح.156

.م2001،1ط

.(ـه4901)تالحنفيالقريميالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبو:الكفوي

،المصريومحمددرويشعدنان:تح،اللغويةوالفروقالمصطلحاتفيمعجمالكليات701ء

دت.،دط،بيروت،الرسالةمؤسسة

.(ـه9413)تالمالكيالتونسيسلبمانبنأحمدبنإبراهبمإسحاقأبو:المارغني

.م1974القاهرة،دط،القراَنوضبطرسمفيالظماَنموردشرحالحيراندليل.\8ء

.(ـه672)تالدينجمالمحمداللهعبدأبو:مالكابن

،بيروت،العربيالكتابدار،بركاتكاملمحمد:تحالمقاصد،وتكميلالفوائدتسهيل.159

.م9671هـ-1387،دط

،\ط،دمشق،للتراثالمأموندار،هريدياْحمدالمنعمعبد.د:تح،الشافيةالكافيةشرح.516

.م1982-ـه1402

أحمد.:المباركابن

هـ.1،6013ط،المصريةالأزهريةالمطبعةالإبريز،الذهب1610

الرحمن.صفيئ:المباركفوري

http://www.al-maktabeh.com.م2002-ـه1423،1،عمّان،طالعلوم،دارالمختومالرحيق0162
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11rجعلمراوالمصادرا

.هـ(3131ت)لامامامحمد:المتولي

الصحابةدارالجود،أبوحسنخالد:تحالمنير،الكتاباوجهتحريرفيالنضيرالروض.

.م2006-ـه1427،1للزاث،طنطا-مصر،ط

.(ـه432ت)موسىبنأحمدبكرأبومجاهد:ابن

.م1972دط،مصر،،المعارفدار،ضيفشوقي.د:تح،القراءاتفيالسبعةكتاب.

..L:محيسن A*A j..Aj..A.لم

.م9891__41'9،دط،بيروت،الجيلدار،الكريمالقراَنرحابفي.

.م1،9981ط،بيروت،الجيلدار،العربيةعلومفيوأثرهاالقراءات.

داروتوجيهها،القراءاتعللعنوالكشفالعثرالقراءاتفيالنشرطيبةلهثرحالهادي.

.م1989-ـه1409،دط،،بيروتالجيل

.(ـه1313)تسليمانبنمحمدبنرضوان:المخللاتي

المنيفة،الآيوعذوضبطهاالقرآنيةالكلماترسممنعليهاحتوتلماكاشفةيثريفةمقذمة.

.-'1،427ط،البخاريالاماممكتبة،المراطيمالمبنعمرالخيرأبو:تح

.(ـه8041)تعجميالسيدالفتاحعبد:المرصفي

هـ.1،2041طمصر،النصر،دار،الباريكلامتجويدإلىالقاريهداية.

.(ـه427)تالكبيالقضاعيالدينجمالالرحمنعبدبنيوسفالحجاجأبو:المزي

،بيروت،الرسالةمؤسسة،معروفعوادبشار.د:تح،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب.

.م1980-ـه1،1400ط

.(ـه162)تالنيسابوريمسلمبنالحجاجابن:مسلم

هـ-1،7041ط،بيوت،القلمدار،الميسخليلالشيخ:مراجعة،النوويب!ثرحالصحيح.

19 AVم.
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172.

173.

174.

Iva.

176.

177.

178.

179.

القراءاتتاريخفيإضاءات

العلي.عبد:المسؤول

0.6428412إربد-لأردنا،الحديثالكتبعالم،القراءاتعلمفيالإيضاح 5 - A--Aم.

سالم.العالعبد:مكرم

.م9002،دط،بيروت،الكتبعالم،النحويةالدراساتفيوأثرهاالقرآنيةالقراءات

.(ـه437)تالقييطالبأبببنمكي

،3ط،المكرمةمكة،الفيصليةالمكتبة،شلبيالفتاحعبد.د:تح،القراءاتمعانيعنالإبانة

.م1985

.(-11AV)تالمصريالإفريقيالفضلأبوعليبنمكرمبنمحمدمنظور:ابن

هـ.3،4141ط،بيروتصادر،دار،العربلسان

.(ـه138)تالنيسابوريالحسينبنأحمد:مهرانابن

،\ط،الرياضالبيكان،مكتبةالجنباز،غياثمحمد.د:تحالعشر،القراءاتفيالغاية

.م1985

.الرزاقعبد:موسى

دط،،المنورةالمدينة،الشاطبيالإماممعهدمكتبة)تحقيق(،الدرةمتنعلىالإيضاح

هـ.1411

.(ـه835)تالجزريابنمحمدبنأحمدبكرأبوالدينشهاب:الناظمابن

الكتبدار،مهرةأن!الشيخ:عليهوعلقضبطهالصشر،القراءاتفيالنثرطيبةلثرح

.م28..-ـه2،1425،ط،بيروتالعلمية

.(ـه972)تالفتوحيأحمدشهاببنمحمدالبقاءأبوالنجار:ابن

،الرياض،العبيكانمكبةحماد،نزيهود.الزحيليمحمد.دتح:المنير،الكوكبشرح

fIAW_ A1fIr.http://www.al-maktabeh.com
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.(ـه438)تالبغداديالوراقمحمدبناسحاقبنمحمدالفرجأبو:النديمابن

.م6002هـ-1.6،2741،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الفهرست0180

.(ـه303)تالخراسانيعليبنشعيببناحمدالرحمنعبدأبو:النسائي

Ins.هـ-2،0641طحلب،،الإسلاميةالمطبوعاتمكتبغدة،أبوالفتاحعبد:تح،السنن

.م1986

.(ـه676)تثرفبنيحىزكرياأبوالدينمحي:النووي

السعودية،المنهاجدار،عربشمصطفىشاديمحمد:بهعُني،القرآنحملةآدابفيالتبيان1820

fy;-جد 0 I-hl try CYJ04.

.(ـه857)تعليبنعمدبنمحمدبنمحمدالدينمحبالقاسمأبو:النويري

البحوثمجمعسنة،أبوسليمانالفتاحعبد.د:تحالعشر،القراءاتفيالنشرطيبةشرح.183

.م1986-ـه1.6،1406بالأزهر،الإسلامية

.(ـه176)تالأنصارييوسفبناللهعبد:هثامابن

التراثإحياءدارالحميد،عبدالدينمحيمحمد:تحالأعاريب،كتبعناللبيبمغني.184

دت.،دط،بيروت،العربي

شلبي.هند

،للكتابالعربيةالدار،الهجريالخامصالقرنمنتصفإلىالفتحمنب!نريقيةالقراءات0185

.م1983

.(ـه1921)تالأزهريالأحمديالوفائييون!نصرالشيخابنالوفاء()أبور!ن:الهوريني

المقصود،عبدطه.د:وتعليقتح،الخطيةالأصولفيالمصريةللمطابعالنصريةالمطالع0186

.م2005-ـه1426،9،ألقاهرة،طالسنةمكتبة

.(ـه768)تالحنفيالمزيأحمدبنالوهابعبدالدينأمينمحمد:وهبانابن

1 AV.حزم،ابندار،السلومفارسبنأحمدتح:الأخيار،السبعةمحاسنفيالأخباراحاسن

.م2004-ـه1435،1،طبيروت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القراءاتتاريخفيإضاءات413

.(ـه626)تالرومياللهعبدبنياقوتاللهعبدأبوالدينضهاب:الحمويياقوت

.م991ء،2ط،بيروتصادر،دار،البلدانمعجم.188

محمد.بكرأبو:اليمنأبو

I A i.م9861هـ-6541،دط)ورش(،سعيدابماروايةأصولمعرفةفيالمفيدالمختصر.

.majlesالألوكة:منتدى091.موقع al kah. net.
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المحتوياتفهرم!

المحنوباتفهرس

الموضوع

..................................المحيمدجاسمياسيند.أتقريظ

......................................والقراءاتالقرانعن:" ممهصد

.......*............................السبعةالأحرف:الأولالمبحث

..........................للقراءاتالتاريخيةالمراحلالثافكا:المبحث

..........الكريمالقرآنجمعوتاريخالقراءاتأنواع:الثالثالمبحث

...............................المصحفرسمتاريخ:الرابعالمبحث

....................ورواتهمالعثرةالقراءتواريخ:الخامسالمبحث

.............................العشرةالقراءمناهج:السادسالمبحث

...................القراءاتعلمفيالمؤلفاتتاريخ:السابعالمبحث

.....................القراءاتحولوردودشبهات:الثامنالمبحث

.......................القراءاتاختلافأسرارمن:التاسعالمبحث

........................القراءاتعلممصطلحات:العاشرالمبحث

..........................الإقرائيةالإجازاتعشر:الحاديالمبحث

.....القراءاتألفاظودلالةالإترائيةالمستويات:عشرالثانيالمبحث
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لموضوعا

..........................ومشروعيتهتلاوةًالقراءاتجمعتاريخ:عثرالثالثالمبحث

.........................................القراءاتأعمدةتواريخ:عشرالرابعالمبحث

..............................................................وتوصياتنتائج:تمةْ

..............................................................والمراجعالمصادرقائمة

...........................................................المحتوياتفهرس

تعالمناللّهبحمدتمّ

الصفحة

287

293

r I a
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الذاتيةالسيرة

بغداد.م9551مواليد/السامرائيمهديجوادصالحمحمد:الاسم+

الفكريالتاريخ:والدقيق،(القرآنحفظ)معإسلاميةعلوم:العامالتخصم:+

والعلمي.

.(م2152)منذمشاركأستاذ:العلمبةالدرجة+

الأعظمالإمامكليةفيوتدرشيالكريمللقراَنالعراقيالمركزمدير:الحاليالعمل+

القرآنية.القراءاتوقسم،الإسلاميةوالحضارةالتاريخبقسمببغدادالجامعة

moha:الإلكزونيالبريد+ ! ed19552013 ! gmail.com

العلمية:المؤهلات.

معهدمن(الكبرىالطبقاتكتابهفيومواردهمنهجهسعد)ابندكتوراه-

،م0720بغداد/الفكريالتراثقسم/العلميوالبحثالعربيالتاريخ

)امتياز(.بتقدير(إسلامي)تاريختخصص

الدعوةفيوأثرهالمدنيالعهدفيالاجتماعيالنبوي)التخطيطماجستير-

)امتياز(.،م141Aالدينأصولكليةبغداد//العراقيةالجامعةمن(الإسلامية

الشواذوالأربعةالكبرىالعشروالقراءاتالشرعيةبالعلوممتعددةاجازات-

والعلوم،الشريفوالحديث،يَالاوعدّوالابتداءوالوقفالمصحفورسم

والعقلية.النقلية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بدبيوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةفيالتدريس:ا!اديميةالخبرات+

ببغدادالجامعةالأعظمالإمامكليةفيالتدرش!-.1102-5002سنوات(6)

.201ه-2011)4(سنوات

جستيرمارسالة(3.)ناقش-طالبَا.(17)علىأشرف:والمناقشةالإشراف+

والفكرالإسلاميةوالحضارةوالتاريخالقراءاتتخصصاتفيودكتوراه

.المخطوطاتوتحقيقوالدعوةوالأديان

رومانيا،تركيا،)قطر،وخارجهالعراقداخلومؤتمراتبندواتشارك:المؤتمرات+

.(ليزياما،ليايطاإ

)رسالةالمدنيالمجتمعبناءفيالنبويالتخطيطأثر-:مطبوعانكتابانله:الأنشطة+

)أطروحةالكبرىالطبقاتكتابهفيومواردهمنهجهسعدابن-الماجستير(،

التاريخفيالنشر()قيدوكتاببحوث(6)-.مخشورةبحوث(6)-.(الدكتوراه

القراءاتفيوطالبةطالبًا(80)منأكثرأجاز-.والقراءاتوالدعوةوالفكر

المختلفة.

***
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الكتابهذا

ممن،القراءاتعلمدارسوعنهايستغنيلامضيئةإضافةٌ

العلم،لهذادائمةومراجعةودربةممارسةإلىبحاجةهم

أع!قه،فيوغوص،فيهوبحثتأقلوطولتمكننعنوُضع

ميسرة،العلمهذاودقائقمصطلحاتمنكثيرمعرفةَفعرّب

.الإشارةبلطيفالعبارةبسهولةللباحئين

،والقراءاتالقراَنبينالعلاقةعنتمهيدٍفيالسفرُهذاجاءوقد

وأهمّالقرآنيةالقراءاتتاريخفيعشرَأربعةَمباحثُتلته

تاريخومراحل،السبعةالأحرفمنواشكالاتها؟مسائلها

الشريف،المصحفرسموتاريخوأنواعها،،القراءات

وفرشهم،وبعفأصولهم،ورواتهمالدثرةالقزاءوتواريخ

والردودوحديثها،قديمهاالقراءاتعلمفيوالمؤلفات

وذكر،التاريخعبرالقراءاتضدّالموتجهةالشبهبعضعلى

،القراءاتمصطلحاتوبيان،القراءاتأصاربعفمن

وتراجمالإترائية،المستوياتودلالةالإقرائية،والإجازات

ثم،الأعلامالأئمّةمنالقراءاتأعمدةتواريخعنوافية

.والتوصياتالنتائجبأهمّخُتم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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